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DeCommissieOnderzoekRationalisatieBosbouwvanhet
RijksinstituutvoorOnderzoek indeBes-enLandschapsbouw "De
Dorschkamp"teWageningen,heeft zich tothetLandbouw-Economisch
Instituut gewendmethetverzoekeenonderzoek intestellen.Dit
onderzoekdiendebetrekking tehebbenopdekwantitatieve enkwalitatieveontwikkelingvanhetpersoneelsbestand indegroenesector
(bossen,natuurterreinen,parken,plantsoenen,sportvelden e.d.),
waarbij zowel aandevraagalsaanhetaanbod aandachtmoestwordenbesteed.
Overdehuidigeende teverwachtenwerkgelegenheid indeze
sectorwarenonvoldoende gegevensbeschikbaar omo.m. decapaciteitvandeverschillende opleidingenendetoekomstigevraagnaar
personeel tekunnenplannen.Omindezebehoefte aangegevenste
voorzien,iseeninventarisatieverrichtbijeigenarenenbeheerdersvanbossenennatuurterreinen,inlandsrondhouthandelaren,
gemeenten,hoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven 1).Vooreen
inzichtinde toekomstigeontwikkelingvanhetpersoneelsbestand
zijntevensgegevensverzameld overdetoetreding totendeuittredinguitdegroenesector.Alsafsluitingvanhetonderzoekis
inditrapporteenprognoseopgesteld vanhetpersoneelsbestand
indegehelegroene sector tot 19852 ) .
Terbegeleidingvanhetonderzoek iseencommissie ingesteld,
waarvandeledenuithoofdevanhunfunctienauwbijdegroene
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1. Doel en opzet van het onderzoek
Indeloopvandejarenzestighebben zichindegroenesector 1)(bossen,natuurterreinen enbeplantingen),watdearbeidsrationalisatie endemechanisatiebetreft,ontwikkelingenvoorgedaandievaninvloed zijngeweestopdearbeidsbezetting.Bovendieniseendeelvanhetwerkdoordeeigenarenenbeheerders in
toenemendemateuitbesteed aanhoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven,aannemersbedrijven,loonwerkers,houthandelaren e.d.
Mededaardoor ishetzichtopdeomvang ensamenstellingvanhet
personeelsbestand grotendeelsverlorengegaan,zowelbijdeuitvoerende arbeid alsbijhetbeheer.
DezesituatiewasvoordeCommissieOnderzoek Rationalisatie
BosbouwvanhetRijksinstituutvoorOnderzoek indeBos-enLandschapsbouw"DeDorschkamp"teWageningenaanleidinghetLandbouwEconomischInstituut teverzoekeneenonderzoek intestellen.Het
doelvanditonderzoek isinzichttegevenindehuidigeomvangen
samenstellingalsmededeinde toekomst teverwachten ontwikkeling
vanhetpersoneelsbestand inbossen,natuurterreinen enbeplantingen.Deze informatie isnietalleenvanbelangvoordeinhetonderzoekbetrokkenen,maar ookvoorhet arbeidsmarktbeleid,de
planningvandecapaciteitvandeverschillende opleidingen ende
beroepskeuzevoorlichting.
Deomvangvandewerkgelegenheid indegroenesectorwordt
bepaald doorhettotaleareaalbossen,natuurterreinen enbeplantingen.Daarbij spelendebeheersdoelstellingen endewijzevan
beheereenrol.Vanbelang iseveneensdematewaarinmenselijke
arbeidwordtvervangendoorwerktuigen enmachines.Daarvanzal
weereeninvloeduitgaanopdeorganisatievandewerkzaamheden.
Deontwikkelingbijdeomvangvanhetpersoneelsbestand in
degroenesectorwordtverderbeïnvloed doorfactorenalspensionering,overlijdenenarbeidsongeschiktheid, terwijlookberoepsveranderingwaarbijmenbuitendegroenesector gaatwerkenvaninvloed is.Methetooghierop isdevraagvanbelangofdeopdeze
wijzeopenvallende arbeidsplaatsenwordenvervuld,evenalsdedoor
uitbreidingvandeoppervlaktebossen,natuurterreinen enbeplantingen teverwachtennieuwearbeidsplaatsen.Inditopzichtgaathet
nietalleenomdecategorieënpersoneeldiedezearbeidsplaatsen
innemen,maarookomdeomvangvanhet teverwachtenaanbod.Een
belangrijke aanwijzingvormthet aantalgediplomeerde schoolver-

1) Voordegebruiktebegrippen indezesamenvattingwordtverwezennaardebijlage.

latersvanmetname lagere,middelbareenhogereagrarischescholenindevakrichting aanlegenonderhoud,bosbouwenboomteelt,
dieindegroenesectorwillenwerken.Tedenkenvalttevensaan
personeeldatafkomstig isuitanderebedrijfstakkeneninde
groenesectorwilwerken,aandeinschakelingvan"los"personeel
enaantewerkstelling inhetkadervanAanvullendeWerken/E-regelingofvolgensdeWetSocialeWerkvoorziening.
Omdatpraktischgeencijfermateriaalbeschikbaarwas,diendenenkeleenquêtes tewordenuitgevoerd.Voordeprognose isuitgegaanvandebijdezeenquêteswaargenomenontwikkelingen.De
prognose isopgesteldvoordeperiode tot1980,envoordeperiode
1980-1985.Opbasisvanenkeleveronderstellingen,aangevuldmet
kwalitatieveenminofmeerspeculatievemaaraandemeningvan
deskundigengetoetste interpretaties iseenaantalberekeningen
uitgevoerd.

2. De verwachte ontwikkelingen in de periode 1975-1980
2.1 Werkgelegenheid inbossenennatuurterreinen
Alsindsgeruime tijdneemthetaantalarbeidsplaatsenbijde
particuliereboseigenarenafalsgevolgvanarbeidsrationalisatie
enmechanisatie,alsmededoordeverminderingvandetotaleoppervlakte.Bijderijksoverheid endenatuurbeschermingsorganisaties
zoutengevolgevandevervangingvanarbeiddoorkapitaaleveneenssprakezijngeweestvaneenvermindering,maarvanwegede
groteretebeherenoppervlaktebossenennatuurterreinen isdeomvangvanhetpersoneelsbestand indeafgelopenjaren zelfsiets
toegenomen.
Indeperiode 1975-1980zalvolgensdegeënquêteerdenvooral
debijderijksoverheid inbeheer zijndeoppervlaktebossenen
natuurterreinenmet7.500resp.8.000hatoenemen.Inminderemate
isdathetgeval tenaanzienvandenatuurterreinenvannatuurbeschermingsorganisaties.Detoenemingvandeoppervlaktebosbij
derijksoverheid vloeitmeestalvoortuitdeaankoopvanparticulierebezittingen.Datgeldttendeleookvoordenatuurterreinen,
terwijl landaanwinning,bestemmingvanlandbouwgrond totnatuurterrein (blauwgraslanden,weidevogelgebieden)enomvormingvan
bos totnatuurterrein (heide)eveneenseenrolspelen.Deoppervlaktebossenennatuurterreinenvangemeentenzalwaarschijnlijk
nietveelveranderen.Bijdeparticulieren zalhetbosareaalwaarschijnlijkverderverminderentotongeveer 72.000hain1980.Te
verwachten isdatookdeoppervlaktenatuurterreinenvanparticulierennogenigszins zalafnemen.
Opbasisvandezedoordegeënquêteerdenverwachteontwikkelingentenaanzienvandetotaletebeherenoppervlaktebossenen
natuurterreinen zalvaneentoenemingvandetotaleomvangvan
het"vaste"personeelsbestand nauwelijks sprakezijn.
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Oppervlaktebossenennatuurterreinen (inha)indeperiode 1970—
1980
Eigenaar/beheerder

1970 1)

1975 1)

19802)

Bossen:3)
Rijksoverheid
Gemeenten
Natuurbeschermingsorg.
Particulieren

55.500
42.600
12.600
104.400

72.200
43.200
17.300
82.600

79.700
44.800
18.800
72.000

Totaal

215.100

215.300

215.300

47.800
12.800
40.800
29.500

55.600
12.700
48.800
14.900

63.500
13.000
53.000
12.000

Natuurterreinen:
Rijksoverheid
Gemeenten
Natuurbeschermingsorg.
Particulieren
Totaal

130.900

132.000

141.500

1) Enquête.
2)
3)

Volgens geënquêteerden.
UitgaandevanbijhetBosschap geregistreerde bosbezittingen
van5haenmeerbos,excl. 10.000-harijbeplantingen.

Watdebossenbetreft,zoueennadere toespitsing opdehoutproduktieincombinatiemetrecreatieofnatuurbehoud oplangeretermijnbezienmogelijk aanwatmeermensenwerkkunnenbieden.Ten
aanzienvandenatuurterreinenblijfthetbeheerprimairgericht
opdeinstandhoudingvanhetnatuurlijkmilieu.Voor zoveropenstellingvoorhetpubliekplaatsheeft,kanereengroterebehoefte
aanvoorlichting,toezicht,natuurbescherming e.d. ontstaan.Of
dergelijkeontwikkelingen inmeerwerkgelegenheid zullenresulteren,hangt insterkemateafvandebeschikbare financiëlemiddelen.Inditverbandwordt gewezenopdeop 1januari 1977inwerkinggetredenBeschikkingenBosbijdragen enNatuurbijdragen,welke
eendoelmatigerbeheervanbossenennatuurterreinenmet zichmee
zullenbrengen terwijlookeengunstig effectopdewerkgelegenheidnietuitgeslotenis.
Detoenemendeverschuivingvandewerkzaamheden (onderhoud,
dunning envelling inbossen,maaiwerk innatuurterreinen)van
eigenarenenbeheerdersvanbossenennatuurterreinennaarhouthandelaren,loonwerkers,aannemersbedrijven,bosploegene.d. zal
dooreenbeterebenuttingvanhetwerktuigen-enmachineparken
doorhetinzettenvanmachinesmeteengrotere capaciteitdoorhet
opdezebedrijven aanwezigepersoneelsbestandwel zijnoptevangen.Dealsgevolgvandestormrampen in 1972en 1973omvangrijke
ruimingswerkzaamhedenhebbenopdezebedrijven eenversnelling in
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demechanisatie teweeggebracht,waardoor ineenlaterstadiumde
omvangvanhetpersoneelsbestand enigszinsverminderde.Daarstaat
eengestegenvraagnaargoedgeschoold technischpersoneeltegenover.Voorhet inhalenvandeindeloopderjareninbossenen
natuurterreinenontstane achterstandbijhetonderhoudswerk isin
toenemendematepersoneel ingeschakeld inhetkadervanAanvullendeWerken,volgens deE-regeling ofkrachtensdeWetSocialeWerkvoorziening.Doorvoortzettingvandezeregelingen isdemogelijkheid geschapendateendeelvandezeachterstand geleidelijk aan
wordt ingelopen.De indruk isdatdezeontwikkelingengeeninvloed
hebbenopdeomvangvanhet"vaste"personeelsbestand datwerkzaam
isinbossenennatuurterreinen.
Uitgaandevaneentot 1980ongeveergelijkblijvende totale
oppervlaktebossenenenigeuitbreidingvanhetareaalnatuurterreinen (bestemmingvanlandbouwgrond totnatuurterrein,omvorming
vanbos totnatuurterrein e.d.) engeletophet tamelijkarbeidsextensievekaraktervandewerkzaamheden inbossenennatuurterreineninvergelijkingmetbeplantingen iseentoenemingvande
omvangvanhetpersoneelsbestand indienstvaneigenarenenbeheerdersvanbossen ennatuurterreinennietwaarschijnlijk.In1980
betekent datbijdezecategorie intotaal 325bedrijfsleiders
(excl.eigenaren),300werkleiders en 1.950manuitvoerend"vast"
enz.g. overigpersoneel (voorlichting,toezicht,natuurbescherming e.d.).
Degeleidelijke toenemingvandehoeveelheidwerk,deontwikkelingnaargroterebosbouwmachinesenhetsteedsmeerverschuiven
vanboswerknaarwerfwerk (metnameschillenenafkorten)zullen
hetpersoneelsbestand vaninlandsrondhouthandelaren,voorzover
werkzaam inbossen,vooralsnognietzoveeldoenveranderen.Dat
komt in 1980neerop225bedrijfsleiders (incl.eigenaren),25
werkleiders encirca550man"vast"uitvoerendpersoneel.
2.2 Werkgelegenheid inbeplantingen
Voordeperiode 1975-1980verwacht ruimdrievierdevande
geënquêteerde gemeenteneenuitbreidingvandeoppervlaktebeplantingen (parken,plantsoenen,gras-ensportveldene.d.)met
intotaal 10.000ha,waarvan6.500ha ingemeentenmet 20.000en
meerinwoners.
Geziendezeuitbreidingvandeoppervlaktebeplantingenligt
eentoenemingvandeomvangvanhetpersoneelsbestand bijdegemeenten tot 1980voordehand.Hoegrootdetoeneming zalzijn,
hangt afvanveranderingen indematevanuitbestedingvanhet
werkenvandemechanisatie,maarmeernogvandebeschikbare
financiëlemiddelen.Indeperiode 1970-1975werd ingemeenten
met20.000enmeer inwonersvrijveelwerkuitbesteed aanhoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven, loonwerkers,aannemersbedrijvene.d.Dezeontwikkeling zal zichvolgensdegeënquêteerden
inde toekomstvoortzetten.Datgeldt inzekere zinookvoorgemeentenvan 10.000- 20.000inwoners.Ingemeentenmetminderdan
10.000inwonersgebeurthetmeestewerkdoorgemeentepersoneel.
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Oppervlaktegemeentelijkebeplantingen (inha)indeperiode
1970-1980
Gemeentenmet
inwoners in 1975

1970 1)

50.000enmeer
20.000-50.000
10.000-20.000
tot 10.000

15.900
9.200
5.500
7.650

20.350
11.820
8.195
10.335

24.000
14.800
10.300
11.700

38.250

50.700

60.800

Totaal

1975 1)

19802)

1) Enquête.
2) Volgensgeënquêteerden.

Overigensbestaatookingemeentenbeneden 20.000 inwonersdeneigingtothetgeleidelijk aanmeeruitbestedenvanwerkaanderden.
Indeperiode 1975-1980 zaldeomvangvanhetwerktuigen-en
machineparkbijdegemeentenverder toenemen,zijhet inmindere
matedanvóór 1975.Datgeldtwellichtookvoordehoveniers-en
groenvoorzieningsbedrijven.
Alsgevolgvanrationalisatieenmechanisatie isdearbeidsdichtheid ingemeentelijkebeplantingenverschovenvanéénman
(uitvoerendpersoneel)opgemiddeld 3,1 hain 1970naar3,3hain
1975.Deneiging ommachinesmeteengroterecapaciteit intezetten,eenextensiveringvanhetonderhoudswerk,het strevenomde
onderhoudskostenvandegroenvoorziening zolaagmogelijk tehoudenevenalsrationalisatie enmechanisatie zullenertoeleiden
datdearbeidsdichtheid in 1980vermoedelijkéénmanop3,5ha
zalbedragen.Bijeenin 1980verwachte oppervlakte gemeentelijke
beplantingenvancirca60.800ha (eentoenemingvan 10.000ha)betekentdat 17.350arbeidsplaatsenvoordecategorieuitvoerend
personeel,verdeeld overgemeenten (13.350)enhoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven (4.000).Invergelijkingmet 1975zijndat
2.100nieuwearbeidsplaatsen.
Het isechterwaarschijnlijker datalsgevolgvandebeperkte
financiëlemiddelendeuitbreiding vandeoppervlaktebeplantingen
slechts 7.500hazalbedragen.Indatgeval zullen 1.350nieuwe
arbeidsplaatsen ontstaan,waarvannaar schatting 950bijgemeenten
en-mede alsgevolgvanhet intoenemendemateuitbestedenvan
werkdoorgemeenten-400bijhoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven.Bijdehoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven dievoor
particulieren (instellingen,inrichtingen e.d.)werken,is-evenalsindeafgelopenjaren-verder eentoenemingwaarschijnlijk
vannaar schatting 100manuitvoerendpersoneel.Ingevalvaneen
uitbreidingmet 10.000hagemeentelijkebeplantingen zullen inde
periode 1975-1980intotaal2.200nieuwearbeidsplaatsenonstaan
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enbijeenuitbreidingmet 7.500haintotaal 1.450.Toeneming
vandecategorieuitvoerendpersoneel zal-evenalsvóór 1975somsookuitbreidingvanhetaantalbedrijfs-enwerkleidersen
vanhet "overig"personeel (voorlichting,toezicht,bewaking)ten
gevolgehebben.

Prognosevanhetaantalnieuwearbeidsplaatsen tot 1980bijgemeenten,hoveniers-en groenvoorzieningsbedrijven
Personeelsbestand

Bedrijfsleiders
Werkleiders
Uitvoerend personeel
"Overig"personeel
Totaal

Geschat aantalnieuwearbeidsplaatsenbij
gemeenten hoveniersgemeenten hoveniersengroenv.engroenv.bedrijven
bedrijven
uitbreidingmet 10.000
uitbreidingmet7.500
hagemeentelijkebehagemeentelijkebeplantingen
plantingen

70
100
80

20
10
700
20

40
60
950
50

20
10
500
20

1.750

750

1.100

550

1.500

Inhetmeestwaarschijnlijkegevalvanuitbreidingmet7.500
hazullendegemeentenin 1980intotaal710bedrijfs-en990werkleiders, 13.050manuitvoerend en860"overig"personeel indienst
hebben.Bijdehoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven komtmen
danin 1980waarschijnlijk uitop 1.550bedrijfsleiders (incl.
eigenaren), 190werkleiders,5.425manuitvoerendpersoneelen180
man"overig"personeel.
2.3 Vrijkomende arbeidsplaatsen
Dooruitbreidingvandeoppervlakte gemeentelijkebeplantingenzullenindegroenesectornieuwearbeidsplaatsenontstaan.
Vanbetekenis isookdevraaghoeveel arbeidsplaatseneropenvallendoorpensionering,overlijden,arbeidsongeschiktheid enberoepsveranderingnaareenanderesector.
Indeperiode 1975-1980zullencirca2.500personenwegens
pensioenhetberoep beëindigen,namelijk 1.600bijgemeenten,
550bijhoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven, 300bijeigenarenenbeheerdersvanbossenennatuurterreinenen50bijhandelarenininlandsrondhout.Als gevolgvanoverlijdenengeheleof
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zullendaarnogongeveer 750
openvallende arbeidsplaatsenbijkomen,waarvan 575voorhetuitvoerendpersoneelen 175voorbedrijfsleiders,werkleiders en
"overig"personeel.Indezeperiodebetekentdatongeveer3.250
openvallende arbeidsplaatsen.
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Behalvedoorberoepsbeëindiging vallendoorvertreknaareen
anderebedrijfssectorookarbeidsplaatsen open.Opbasisvaneen
enquêteonderhetuitvoerend personeel indegroene sectorvalt
aantenemen,dat tussen 1975en 1980rond 250personennaareen
anderesectorvertrekken.Tenaanzienvandeandere categorieën
personeel-bedrijfsleiders,werkleiders en"overig"personeelmagwordenaangenomendathetindezeperiodeomcirca50personen
zalgaan.

Openvallende arbeidsplaatsen t.g.v.beroepsbeëindiging en-veranderingindeperiode 1975-1980
Eigenaarscategorie

Aantalopenvallende arbeidsplaatsenbij
bedrijfs-werk- uitv."overig" totaal
leiders leiderspers.personeel

Eigenarenenbeheerders
v.bossenennat.terreinen:
beroepsbeëindiging
beroepsvérandering
Inl.rondhouthandelaren:
beroepsbeëindiging
beroepsverandering
Gemeenten:
beroepsbeëindiging
beroepsverandering
Hoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven:
beroepsbeëindiging
beroepsverandering

Totaal:beroepsbeëindiging
beroepsverandering
Totaal

55
5
60

50
-

35
-

385
25

iö

245
20
265

35

41Ô

40
40

5
5

35
5
40

_
-

80
5
85

80
5

165
10

1.730

160

105
10

85

175

1.890

115

185
2.265

230
20
250

15
15

450
65
515

10
10

705
85
790

405
30

235
10

2.460

150
10

3.250

A35

245

2.710

—

250
160

2.080

300

3.550

Indeperiode 1975-1980 zullenderhalve intotaal3.55Uarbeidsplaatsen openvallen,waarvan3.250doorpensionering,overlijdenenarbeidsongeschiktheid,en300doorvertreknaareen
anderebedrijfssector.Bijeigenarenenbeheerdersvanbossenen
natuurterreinenbetreftdatAIOarbeidsplaatsen,bij inlandsrondhouthandelaren 85,bijgemeenten2.265enbijhoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven790arbeidsplaatsen.
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2,4 Toetredingvanpersoneel indegroene sector
Deopenvallende ennieuwearbeidsplaatsen indegroene sector
zullenworden ingenomendoorgediplomeerde schoolverlatersvan
hogere,middelbare enlagereagrarische scholen indevakrichting
aanlegenonderhoud,boomteelt,bosbouwe.d. dieindezegroene
sectorwillenwerken.Ookpersoneeldatafkomstig isuitandere
bedrijfstakkenkanerinterechtkomen.
Indeperiode 1970-1975zijnalsgevolgvanberoepsbeëindiging
(pensionering,overlijden,arbeidsgeschiktheid) en-verandering
3.760arbeidsplaatsenopengevallen terwijlerdooruitbreiding
vandeoppervlaktebeplantingenvangemeentenbijna3.000nieuwe
arbeidsplaatsen zijnontstaan.Intotaal zijnindezeperiode
6.750personen tothetpersoneelsbestand indegroenesectortoegetreden,waarvanbijna5.500manuitvoerendpersoneel.Vandeze
laatstgenoemdenkwamener 1.200 rechtstreeksnade schoolopleiding
indegroenesector terecht,terwijl4.300personenuitanderebedrijfssectorenafkomstigwaren.Medevanwegehetbeperkteaanbod
vanschoolverlaterswelke zijnopgeleidvooreenberoep inde
groenesector,moesteveneens eenberoepwordengedaanoppersoneeluitanderebedrijfssectoren.
Gelet opderond 1973ingezette sterkegroeivanhetaantal
leerlingenopscholenmetopleidingenvoorwerk indegroenesectorwordtvoordeperiode 1975-1980eengroteraanbodverwachtdan
vóór 1975.Devraag isechterofervoldoende plaatsingsmogelijkhedenzijnvoordeschoolverlaters die indegroene sectorwillen
werken.Voordenaarschatting 400gediplomeerde schoolverlaters
vanhogereagrarischescholenlijkendevooruitzichtenominde
periode 1975-1980aanwerk tekomenoverhetalgemeennietzo
gunstig.Datkomtomdaterminderarbeidsplaatsen openvallenof
nieuweontstaandanin 1970-1975.Bovendien zullenlangnietalle
schoolverlaters directnadeopleiding terechtkomen indefunctie
waarvoormenisopgeleid,maaropeenwat lagerniveau.
Eentoenemend aantal schoolverlatersmethogeragrarischof
bosbouwkundig onderwijsbetekentbijeeneventuele tewerkstelling
ophetniveauvanwerkleidermeerconcurrentievoorschoolverlatersvanmiddelbare agrarische scholen.Ditvooralomdat tussen
1975en 1980eengroteraantalvandeze laatstgenoemde schoolverlaters eenbaanindegroenesector zullen zoekendanerarbeidsplaatsen zijn.Tegenover eengeschataanbodvan 1.750schoolverlatersvanmiddelbare agrarische scholenzalerindegroenesector,ondanksdehogereeisendieaanhetopleidingsniveauworden
gesteld,indezeperiodebehoefte zijnaanvermoedelijk 650schoolverlatersmetdezeopleiding.Dekansbestaatdandateenaanzienlijkdeelvandeoverige schoolverlatersmetdezeopleidingnoodgedwongenwerk zalaanvaardenophetniveauvanuitvoerendpersoneel.Uiteenenquêteonderhetuitvoerend personeelbleekdit
reedsvoor tekomen.
Indeperiode 1975-1980zullennaarverwachting intotaal
ongeveer4.300gediplomeerdenvandevakrichting aanleg enonder16

houd,boomteelt enbosbouwdelagereagrarischescholenverlaten.
Alsgevolgvanuitbreiding vandeoppervlaktegemeentelijkebeplantingenmet 7.500haenenigeuitbreidingvandeoppervlakte
beplantingenbijparticulieren (bedrijven,instellingen,inrichtingene.d.) zullenertussen 1975en 1980naar schatting 1.450
nieuwearbeidsplaatsenbijdecategorieuitvoerendpersoneel bijkomen,terwijlerdoorberoepsbeëindiging (pensionering,overlijdenenarbeidsongeschiktheid) en-verandering ruim2.700arbeidsplaatsenopenvallen.Vandeze intotaal4.150beschikbaarkomende
arbeidsplaatsenvooruitvoerendpersoneel zullenervermoedelijk
ongeveer3.100meteenworden ingenomendoorschoolverlatersvan
lagereagrarischescholen.

Aantal schoolverlatersvanlagereagrarische scholen,aantalopenvallendeennieuwearbeidsplaatsenvooruitvoerendpersoneelen
mogelijke toetreding totdegroenesector indeperiode 1975-1980
Noorden Oosten Westen Zuiden Totaal
Aantal schoolverlaters
van lagereagr.scholen
Aantal openvallende en
nieuwearbeidsplaatsen
Mogelijke toetredingvan
schoolverlaters

300
650
500

1.000

2.300

710
525

1.875
1.400

700
925
675

4.300
4.160
3.100

Naargebiedbezien zullenerwaarschijnlijk alleeninhet
noordenenzuidenvoldoendeplaatsingsmogelijkheden zijnvoor
schoolverlatersvanlagere agrarische scholen.Inhetoostenmaar
vooral inhetwesten zalhetaanbod groter zijndanhetaantalbeschikbare arbeidsplaatsen.Eenenander indeveronderstelling dat
inschakelingvan "los"personeel (seizoenkrachten,part-timers
e.d.) evenals tewerkstelling inhetkadervanAanvullendeWerken/
E-regeling 1)ofvolgens deWetSocialeWerkvoorziening 1)tussen
1975en 1980ongeveerindezelfdematezalplaatsvindenals tussen
1970en1975.
In 1975werktennaastongeveer 19.300manregelmatigwerkzaam
("vast")uitvoerendpersoneelbijna4.250personen (+1.000manjaren)als"los"personeel 1)encirca2.650personen (+1.250manjaren)inhetkadervanAanvullendeWerken/E-regeling indegroene
sector.OpgrondvandeWetSocialeWerkvoorzieningwaren in1975
ruim 10.000personen (+2.500manjaren)indezesectortewerkgesteld tegen5.500in 1970.Naarhet zichlaataanzien zalditaantaltot 1980nogverder stijgen.Deindruk isdateenaanzienlijke

1)

Ziebijlage.Begrippen.
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stijgingvandeomvangvanhetaantal tewerkgesteldenopAanvullendeWerken,volgens deE-regeling ofkrachtens deWetSociale
Werkvoorziening deplaatsingsmogelijkhedenvanschoolverlatersmet
eenlagereagrarische schoolopleiding zalbeperken.

3. De te verwachten ontwikkelingen in de periode 19801985
3.1 Uitbreidingvandewerkgelegenheid inbossen,natuurterreinen
enbeplantingen
Voordeperiode 1980-1985worden ingrote lijnendezelfdetendentiesverwachtals indeperiode 1975-1980.Afhankelijkvande
uitbreiding vandeoppervlaktebossen,natuurterreinen enbeplantingen,stijgingvandearbeidskosten,technischeontwikkelingen
e.d.kanechter deomvangvanhetpersoneelsbestand indegroene
sectoraldannietverderuitgroeien.
Watdebossenbetreft,wordt uitgegaanvande Structuurvisie
Bosbouw 1)waarinplannen"bestaanomdeoppervlaktebossentotin
dejarennegentigmet intotaal 50.000hauit tebreiden.Daarin
isbegrependetrendmatigevoortzettingvandereedsvoorgenomen
uitbreidingvanintotaal 30.000à35.000ha.Voordeperiode 19801985zoudatkunnenbetekenendatjaarlijks 5.000ha- intotaal
25.000ha-nieuwboswordt aangelegd.Doorhetspecifiekekaraktervandeaanleg-eneersteverzorgingswerkzaamhedenkandeglobalenormvanéénmanop 100à 150habosnietwordengehanteerd.
Hetgeleidelijkekaraktervandeuitbreidingvandeoppervlakte
evenalsdeneigingvandeoverheid ommeerwerkaanparticuliere
bedrijvenuit tebesteden,kanertoeleidendatdestijgingvan
deomvangvanhetuitvoerendpersoneelsbestand vandezeparticulierebedrijven totb.v. 100manbeperktblijft.
Tenaanzienvandenatuurterreinenbiedtdez.g.Relatienota2)aanknopingspunten.Op langere termijnbezienzal 100.000
halandbouwgrond totbeheersgebiedwordenbestempeld,terwijl
100.000hahetkarakter zalkrijgenvanreservaatsgebied.Realiseringvaneenenander zalgefaseerdverlopen.Voordeeerste fase
wordtuitgegaanvanglobaal 100.000ha,waarbijhetdebedoeling
isdatvoor tweederdedeelvandezeoppervlaktebeheersovereenkomstenwordenafgeslotenenvooreenderdedeel totreservaatvormingdooraankoop zalwordenovergegaan 3). Ofinhetkadervan

1) MinisterievanLandbouwenVisserij, 1977,Structuurvisieop
hetbosendebosbouw,DenHaag,blz.57e.v.
2) TweedeKamer derStaten-Generaal,zitting 1974-1975,Notarelatie tussenlandbouwennatuur-enlandschapsbehoud,DenHaag.
3) MinisterievanCultuur,RecreatieenMaatschappelijkWerk,
1977,Structuurvisienatuur-enlandschapsbehoud,DenHaag,
blz. 68e.v.
TweedeKamerderStaten-Generaal,zitting 1976-1977,Nota
18 LandelijkeGebieden,DenHaag,blz.116e.v.

deovereenkomsten indebeheersgebiedenextra-werkgelegenheid
wordtgeschapen,isnogmaardevraag,omdathetbeheerplaatsvindtdoordeparticuliere grondgebruikers.Anders danindebeheersgebiedenwaarde landbouwershetbeheervoeren,zullende
reservatenwordenverworvenenbeheerd doornatuurbeschermingsorganisaties 1).Indezereservaatsgebieden zalagrarischewerkgelegenheidverloren gaan.Bitverlies zalslechts gedeeltelijkwordengecompenseerd door tewerkstellingindeze gebiedenmetnaar
schatting 150manuitvoerend personeel encirca80personenbelast
metvoorlichting,rondleiding,natuurbescherming e.d.
De toekomstigeuitbreidingvandeoppervlakte beplantingen
wordt doorverschillende factorenbepaald,zoalsdegroeivande
bevolking,dewoningbehoefte,deontwikkelingvandeopenluchtrecreatie e.d. IndeStructuurvisieOpenluchtrecreatie 2)iseen
globaaloverzicht gegevenvancirca 100inde toekomst terealiserenrecreatieprojecten. Intotaal ishier circa55.000hamee
gemoeid,waarvan30.000hawater isen 12.000ha zalwordenbebost.
Eendeeldaarvan zaltussen 1980en 1985zijnbeslagkrijgen.Over
deomvangvandedaaruitvoortvloeiendewerkgelegenheid valtweinigmet zekerheid tezeggen,omdathetwerk gedeeltelijkbuiten
deeigenlijke groenvoorziening valt.Eentoenamemetnaarschatting 150manuitvoerend personeel ismogelijk.
Voordeperiode 1980-1985wordt errekeningmeegehoudendat
deoppervlakte gemeentelijkebeplantingenmet circa5.000hazal
toenemen.Vermoedelijk zaldearbeidsdichtheid danéénmanopgemiddeld 3,7habeplantingen zijn.Dat zaltot 1985resulterenin
400nieuwearbeidsplaatsen ingemeentelijkebeplantingenvooruitvoerend personeel.Daarnaast iseentoenemingvannaar schatting
100manuitvoerend personeelmogelijkbijhoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven tenbehoevevanbeplantingenvan instellingen,
inrichtingen e.d.
Als gevolgvaneenmogelijkeuitbreidingvandeoppervlakte
bossen,natuurterreinen enbeplantingen (incl.recreatieprojecten)
wordt eentoenamevandewerkgelegenheid tot 1985verwachtvan
naar schatting 900arbeidsplaatsenvooruitvoerend personeel,terwijl erwaarschijnlijk circa50bedrijfsleiders,50werkleiders en
80man"overig"personeelbij zullenkomen.
3.2 Uit-entoetredingvanpersoneel indegroenesector
Evenals indeperiode 1975-1980 zullenooktussen 1980en
1985arbeidsplaatsen indegroene sectoropenvallen alsgevolgvan
pensionering,overlijdenenarbeidsongeschiktheid.Hetbetreft
hier intotaalruim3.400personenwaarvan 2.600man "vast"uil-

1) Relatienotablz. 37e.V.
2) MinisterievanCultuur,RecreatieenMaatschappelijkWerk,
1977,StructuurvisieOpenluchtrecreatie,DenHaag,
blz. 50e.v.
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voerendpersoneel.Bijdegemeenten zullenalsgevolghiervan
2.200arbeidsplaatsen openvallen.Gelet opdewerkgelegenheidssituatie zalhetaantalpersonendatvanberoepverandert enbuitendegroene sectorgaatwerkenna 1980nietgroot zijn.Verondersteld is,datditaantal evengroot zal zijnals indeperiode
1975-1980,namelijk 300.Hetaantalopenvallende arbeidsplaatsen
indegroenesector zoudaarmeeopruim3.700komen,waarvan450
bedrijfs-en250werkleiders,2.850manuitvoerend en 170man
"overig"personeel.Het aantalnieuwearbeidsplaatsenalsgevolg
vanuitbreidingvandeoppervlaktewordt geschatopbijna 1.100.
Intotaalzullendus indeperiode 1980-19854.800arbeidsplaatsen
tevervullenzijn,waarvan3.750dooruitvoerend "vast"personeel.

Openvallendeennieuwearbeidsplaatsen indeperiode 1980-1985
Arbeidsplaatsen
1980-1985

Bedrijfs-Werk- Uitv. "Overig" Totaal
leiders leiderspers. personeel

Openvallendearbeidsplaatsen
Nieuwearbeidsplaatsen

450
50

250
50

2.850
900

170
80

3.720
1.080

Totaal

500

300

3.750

250

4.800

Hoe indezebehoefte aanpersoneelwordtvoorzien,hangt o.m.
afvanhetaanbodvanschoolverlaters,debelangstellingvooreen
functie indegroenesectorvanreeds inandere sectorenwerkende
arbeidskrachten,detewerkstelling opgrondvanbepaalderegelingenendefinanciëlemiddelen.Aangenomenwordt datdeopenvallendeennieuwearbeidsplaatsenopongeveerdezelfdemanierworden
vervuld alsvóór1980.
Overhetaanbodvangediplomeerde schoolverlatersmet eenopleidingvoor eenberoep indegroene sector indeperiode 1980—
1985valtweinigmet zekerheid tezeggen,vooralwatdelagere
agrarische scholenbetreft.Daarbleekuitrecentecijfersdathet
aantal leerlingenvoorheteerste leerjaar inhet schooljaar 1977—
1978slechtsweinighogerwasdanin 1976-1977.Deverwachtingis
datna 1980het totaleaantal leerlingenvandelagereagrarische
scholen zaldalenendaarmeeookhetaantalgediplomeerden.Naar
schatting zullen5.500gediplomeerdenvandezescholentussen
1980en 1985eenbaan indegroenesector zoeken.Daarstaan
slechts3.750beschikbaarkomende (openvallende ennieuwe)arbeidsplaatsenvooruitvoerendpersoneel tegenover.Vermoedelijk zullen
erdaarvan2.600meteenworden ingenomendoorgediplomeerdenvan
lagereagrarische scholen.Regionaal gezien zijnerdanwaarschijnlijkinallegebiedenmeer schoolverlaters danarbeidsplaatsen.
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Aantal schoolverlaters vanlagereagrarische scholen,aantalopenvallende ennieuwearbeidsplaatsen vooruitvoerendpersoneel en
mogelijke toetreding totdegroenesector indeperiode 1980-1985
Noorden Oosten Westen Zuiden Totaal
Aantal schoolverlaters
van lagereagr.scholen

400

1.250

2.950

900

5.500

Aantalopenvallende en
nieuwe arbeidsplaatsen

525

650

1.700

875

3.750

Mogelijke toetredingvan
schoolverlaters

375

425

1.200

600

2.600

Tussen 1980en 1985zullenverder circa500arbeidsplaatsen
beschikbaarkomenbijdebedrijfsleidingencirca 300bijdewerkleiding.Daar zaleenaanbod tegenover staanvanongeveer 600
schoolverlaters vanhogereen2.400vanmiddelbare agrarische
scholen.Naarverwachting zalerindezeperiode indegroenesectorslechtsbehoefte zijnaan350gediplomeerdeHTS-ers en650
MTS-ersvandevakrichting aanleg enonderhoud ofbosbouw.Het
grote aanbodvanschoolverlatersmethoger agrarisch ofbosbouwkundig onderwijskan leidentotverhoogde concurrentiemetschoolverlatersvanmiddelbare agrarische scholen.Ditgroteaanbodvan
MTS-ers zalertoe leidendateenaantalvanhenuitvoerendwerk
zalgaanverrichten,hetgeendeplaatsingsmogelijkheden voorde
schoolverlaters vanlagereagrarische scholenzalverminderen.
Overde inschakeling van"los"personeel enoverdetewerkstelling inhetkadervanAanvullendeWerken,volgens deE-regelingofkrachtensdeWetSocialeWerkvoorziening indeperiode
1980-1985valtweinig tezeggen.Welkanwordengestelddateen
toeneming ervandeplaatsingskansenvanvooral laaggeschoolden
vermindert.
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1.

D o e l en o p z e t v a n h e t o n d e r z o e k

1.1 Doel van het onderzoek
Degroene sector staatde laatstejarenvolop indebelangstelling (recreatie,instandhoudingvan floraenfauna,variatie
inhet landschap,houtproduktie e.d.). Er issprakevanverschillende functies,welke doordebossen,natuurterreinen enbeplantingenwordenvervuld.Geziendemaatschappelijke ontwikkeling
neemtdegroenvoorziening endeverzorging daarvanmomenteel een
belangrijkeplaats in.Teverwachten isdatdezebetekenis inde
toekomstnog zaltoenemen.
Deinstandhoudingenverzorgingvanbepaalde delenvande
groene sector,zoalsparkenenplantsoenen,vraagt relatiefveel
arbeid.Daarkomtnogbijdatbijparken,plantsoenen e.d.en
natuurterreinen tegenoverdekostenalsgevolgvandeinstandhoudingenverzorging geenfinanciële inkomstenstaan.Ditminof
meer integenstelling totdebossen (houtopbrengsten).Indeze
sectordoet zichechterhetprobleemvoordatdehoutprijzengeen
gelijke tredhoudenmetdevoortschrijdende loon-enanderekostenstijgingen1).
Inde loopvandejaren zestighebben zichindegroenesectorophet terreinvandearbeidsrationalisatie endemechanisatie
snelleontwikkelingenvoorgedaan.Dat isvan invloed geweestopde
arbeidsbezetting.Bovendien iseendeelvanhetwerk,zoalsdunning,velling,aanleg enonderhoudvangras-ensportvelden,houtopstanden e.d. doordeeigenarenenbeheerders intoenemendemate
uitbesteed aano.m.houthandelaren,loonwerkers,aannemersbedrijven,hoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven.Mededaardooris
het zichtopdeomvangvanhetpersoneelsbestand grotendeelsverlorengegaan,niet alleenwatdeuitvoerende arbeidbetreft,maar
ookmetbetrekking tothetbeheer.
Hetdoelvanhet onderzoek isinzicht tegevenindehuidige
omvangensamenstelling alsmededeindetoekomst teverwachten
ontwikkelingvanhetpersoneelsbestand inbossen,natuurterreinen
enbeplantingen.Deze informatie isniet alleenvanbelangvoorde
inhetonderzoekbetrokkenen,maarookvoorhet arbeidsmarktbeleid,
deplanningvande capaciteitvandeverschillende opleidingenen
deberoepskeuzevoorlichting.

1) Berger,E.P.enC.J.Veldhuyzen,1977,Bedrijfsuitkomstenin
deNederlandseparticulierebosbouwover 1975,DenHaag.
Bosschap, 1975,Noodsituatie indebosbouw,DenHaag.
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1.2 Inventarisatie en prognose
Hetonderzoeknaarhetpersoneelsbestand indegroenesector
isintwee fasenuitgevoerd.Indeeerste inventariserende fase
zijndoormiddelvanenquêtesgegevensverzameld bijeigenarenen
beheerdersvanbossenennatuurterreinen,gemeenten,inlandsrondhouthandelaren,hoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven ! ) . Deze
gegevenshebbenbetrekking opdesituatierond 1975,engeveninzichtin:
hetaantalbedrijvenc.q.beheerseenheden 2)enhungrootte
hetaantalarbeidskrachten onderscheidennaar leeftijd,opleidingenfunctie
deoppervlaktebossen,natuurterreinen enbeplantingen
deaardvandebedrijven
deuitvoering vandewerkzaamheden
deomvang ensamenstelling vanhetwerktuigen-enmachinepark.
Tevens zijnenkeleaanvullendegegevensverzameld overdeontwikkeling sinds 1970.Verder isdoordegeënquêteerden eenschattinggegevenoverdeomvangvanhetpersoneelsbestand indegroene
sector in 1980,inrelatie toto.m. deoppervlaktebossen,natuurterreinenenbeplantingen enwatbetreft deomvangvanhetwerktuigen-enmachinepark.
Naastdeze informatie isoverhetuitvoerend personeel een
indruk3)verkregenvande toetreding totenuittreding uitde
groenesector.Bovendien zijngegevensverzameld overhetaantal
leerlingendatafkomstig isvanvoordegroenesectorrelevante
scholenenopleidingen,alsmedederichtingdiedeoud-leerlingen
zijnuitgegaan.
Genoemde enquêtesvormdendebasisvoorde indetweedefase
op testellenprognoseoverdeontwikkelingvanhetpersoneelsbestand indegroene sector tot 1985.Uitpraktische overwegingen
isdeprognoseperiode intweeëngesplitst,namelijkdeperiodetot
1980endievan1980-1985.
Deomvangvandewerkgelegenheid indegroenesectorwordt
bepaald doorhet totaleareaalbossen,natuurterreinen enbeplantingen (schema 1.1).Daarbij spelenuiteraard debeheersdoelstellingen (houtproduktie,verbetering en/of instandhoudingvanhet
natuurlijkmilieu,recreatiee.d.) eenbelangrijke rol.Realise-

1) Daarover zijnafzonderlijkepublikatiesverschenen (zie:
Lijstvanverwantepublikaties).
2) Ziebijlage.Begrippen.
3) Doormiddelvaneenenquêteondereendeelvanhetuitvoerendpersoneel indienstbijeigenarenenbeheerdersvanbossenennatuurterreinen,gemeenten,hoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven.Zie:Spierings,C.J.M,enC.M.vanElk,1977,
Werknemers indegroenesector:hunkijkopwerkenberoep,
DenHaag.
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ringvandezedoelstellingenkanalnaar gelangdeomstandigheden
leiden toteenextensiever ofintensieverbeheerdanmomenteelhet
gevalis.
Vanbelang iseveneensdematewaarinmenselijke arbeiddoor
werktuigenenmachineswordtvervangen,terwijlookde technische
ontwikkelingen opzichvaninvloed zijn,zoalsdeontwikkelingvan
hydraulische apparatuurenmachines 1),ofdeinzetvanmachines
meteengrotere capaciteit,b.v.bijhetonderzoekendehoutoogst
vanbossenofbijhetonderhoudvangrasvelden.

Schema 1.1 Factorendievaninvloed zijnopdewerkgelegenheid
indegroenesector
Oppervlakte
- bossen
natuurterreinen
- beplantingen

Beheersdoelstellingen

Financiële
middelen

Mechanisatie

Organisatie
vanhetwerk

w

Werkgelegenheid
indegroe ne
sector

4

^

1) Vergelijk o.m.hetartikelvan:Busz,L.R.enA.v.d.Vrie,
1977,Vanmechanischnaarhydraulisch aangedrevenmaaimachines,in:Groen,blz. 174-175.
Silversides,C.R.(e.d.), 1974,ForestHarvestingMechanization
andAutomation,IUFRO-congres,Ottawa.
Wolf,C.H.andJ.W.Nolley, 1976,Mechanizationbringingbroad
changes inmake-upof laborforce inlogging,in:Forest
Industries,blz. 44-46.
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Dewerkgelegenheid indegroene sectorhangt sterkafvande
financiëlemiddelen enmogelijkheden (houtopbrengstenbijdunning
envelling,subsidiëring doordediverseoverheden e.d.).Daarvan
zalweereeninvloeduitgaanopdeorganisatievandewerkzaamhedenendeerinoptredendeverschuivingen alsgevolgvaneentoenemendeuitbestedingvanwerkdooreigenarenenbeheerders aan
hoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven,houthandelaren,loonwerkers,aannemersbedrijven e.d.
Vooralvanwegehetontbrekenvancijfermateriaalovereen
reeksvanjarenisgeenprognosemetkwantitatieve relatiesopte
stellen.Uitgegaan isvandebijdeenquêtegesignaleerde ontwikkelingen.Opbasisvaneenaantalveronderstellingen,aangevuld
metkwalitatieve enminofmeer speculatievemaar aandemening
vandeskundigen getoetste interpretaties,zijnenkeleberekeningen
uitgevoerd,waarbij schema 1.1modelheeftgestaan.
Het toekomstigpersoneelsbestand indegroenesector (schema
1.2)bestaatuiteendeeldaternureeds inwerkzaam isenuit
eenanderdeeldat indeze sectorgaatwerken,hetzijdoorhet
vervullenvannieuwearbeidsplaatsenonder invloedvaneenuitbreidingvandeoppervlakte,hetzijdoordeopengevallenarbeidsplaatsenintenemenalsgevolgvanberoepsbeëindiging (pensionering,
overlijden,arbeidsongeschiktheid) ofberoepsverandering,waarbij
menbuitendegroene sectorgaatwerken.Gegevensmetbetrekking
totberoepsbeëindiging zijnteontlenenaandeenquêteondereigenarenenbeheerdersvanbossenennatuurterreinen,gemeenten,
inlandsrondhouthandelaren,hoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven.Tenaanzienvande toetredingendeberoepsverandering levert
deenquêteonderhetuitvoerend personeel aanknopingspuntenop.De
toetredingkanvooreendeelbestaanuitpersoneeldat afkomstig
isuitanderebedrijfstakkendandegroenesector.Eenbelangrijke
groepwordtverder gevormd doorjongerendievanscholenkomen,
welkeopleidingenverzorgen tenbehoevevanhetwerk inbossen,
natuurterreinen enbeplantingen.Tenslottekunnenpersonen inde
groenesectorworden tewerkgesteld,diewerkloos ofmoeilijk
plaatsbaar zijn (inhetkadervanAanvullendeWerken/E-regeling
ofkrachtensdeWet SocialeWerkvoorziening1)).
Nadrukkelijkwordt gewezenopdenauwesamenhang tussende
factorendiedewerkgelegenheid indegroene sectorbepalen (schema 1.1).Van invloed zijnookdeprocessenvanuit-entoetreding
totdeze sector (schema 1.2).Watde toetredingbetreft,gaathet
niet alleenomhetaantalpersonen,maarookomdekwaliteiten
(opleidingenervaring)vandegenendie inbossen,natuurterreinen
enbeplantingengaanwerken.

1) Ziebijlage.Begrippen.
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Schema 1.2 Toetreding totenuittreding uitdegroenesector

Personeelsbestand
indegroenesector

TOETREDING

UITTREDING

Werklozen
(incl.groene
sector)

(naarhet
beroepsleven)

Potentiële
beroepsbevolking

(uithet
beroepsleven)

•Niet(meer)-werkende
ideelvandebevolking

BEROEPSBEVOLKING
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2.

De g e s c h a t t e w e r k g e l e g e n h e i d
in d e g r o e n e s e c t o r t o t 1 9 8 0

2.1 De werkgelegenheid in bossen en natuurterreinen 1)
Oppervlakte
Indeloopvandejarenzestig isinhetbedrijfslevenhet
procesvanvervangingvanarbeiddoorkapitaalversneld.Dezeontwikkeling isookvaninvloedgeweestopdegroenesector.Inde
particulierebosbouwheeftdatgeleid toteenverminderingvanhet
aantalarbeidsplaatsen,hetgeenoverigensmedeeengevolgwasvan
deafnemingvandetotaleoppervlakte.Hetzelfdevondminofmeer
plaatsbijdeinlands rondhouthandelaren,hoeweldaarbijkwamdat
eendeelvanhetoorspronkelijkeboswerk,b.v.het schillenenafkortentotsortimenten,naardewerf isverschoven.Bijderijksoverheid ennatuurbeschermingsorganisaties zoutengevolgevande
vervangingvanarbeid doorkapitaal eveneens eenverminderingvan
hetaantalarbeidsplaatsen zijnopgetreden,maardoordetoeneming
vandetebeherenoppervlaktebossenennatuurterreinen isdeomvangvanhetpersoneelsbestand ongeveergelijkgeblevenofiets
toegenomen.
Menkanzichafvragenofenzojainwelkematedezeontwikkelingenzichtot 1980zullenvoortzetten.Eenbelangrijkerol
speelthierindeomvangvanhettotaleareaalbossenennatuurterreinen.
Sinds 1970isdebijhetBosschap geregistreerde oppervlakte
bos inzijntotaliteitnagenoeg gelijkgebleven.Opvallend is
echterdeafnemingvandeboseigendombijparticulierenmetongeveer22.000ha.Vaneentoenamevanhetbosbezitwassprakebijde
rijksoverheid (circa 17.000ha), deels alsgevolgvanaankoopvan
particulierebosbezittingen,deelsdoorbosaanleg op terreinendie
voorheen geenbosdroegen.Zovond indeperiode 1970-1975 o.m.
eenbelangrijkebosuitbreiding indeIJsselmeerpoldersplaatsvan
ongeveer 4.300ha.Ookhetbosbezit inhandenvanparticuliere
natuurbeschermingsorganisaties namtoe (4.300ha). BijdebeschouwingvandecijfersvanhetBosschap dientmenerrekening
mee tehouden,dateennietonaanzienlijk deelvanhetbosareaal
benedenderegistratiegrens van5havanhetBosschapblijft.Dit
o.m. tengevolgevaneigendomsoverdracht endaarmeevaakgepaard
gaandeversnipperingvanhetbosbezit.

1)

Ziebijlage.Begrippen.
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Tabel2.1 Oppervlaktebossenennatuurterreinen (inha)inde
periode 1970-1980
Eigenaar/beheerder

19701)

19751)

19802)

Bossen:3)
Rijksoverheid
55.500
Gemeenten
42.600
Natuurbeschermingsorganisaties 12.600
Particulieren
104.400
Totaal

215.100

72.200
43.200
17.300
82.600

79.700
44.800
18.800
72.000

215.300

215.300

Natuurterreinen:
Rijksoverheid
Gemeenten
Natuurbeschermingsorganisaties
Particulieren
Totaal

47.800
12.800
40.800
29.500

55.600
12.700
48.800
14.900

63.500
13.000
53.000
12.000

130.900

132.000

141.500

1) Enquête.
2) Volgensgeënquêteerden.
3) UitgaandevanbijhetBosschapgeregistreerde bosbezittingen
van5haenmeerbos,excl. 10.000harijbeplantingen.

Degeënquêteerden 1)verwachtenvoorhettijdvak 1975-1980
datdebijderijksoverheid inbeheer zijndeoppervlaktebossenen
natuurterreinenmetresp.7.500en8.000hazaltoenemen.Datzalzijhetinminderemate-ookhetgeval zijnbijnatuurterreinen
vannatuurbeschermingsorganisaties.Detoenemingvandeoppervlaktebosbijderijksoverheid vloeitvoortuitbosaanlegenuitde
aankoopvanparticulierebezittingen.Datlaatstegeldttendele
ookvoordenatuurterreinen.Daarvoor iseveneensvanbetekenis:
landaanwinning,bestemmingvanlandbouwgrond totnatuurterrein
(blauwgraslanden,weidevogelgebieden)enomvormingvanbostot
natuurterrein (heide).Deoppervlaktebossenennatuurterreinen
vangemeentenzalwaarschijnlijk nietveelveranderen.Bijdeparticulierendaarentegen zaldeverminderingvanhetbosareaalzich
verdervoortzetten,watbetekentdatdebijhetBosschapgeregistreerdeoppervlaktebosvanparticulieren zalzijngedaaldvan
82.600hain1975totongeveer 72.000hain1980.Teverwachten
isdatookdeoppervlaktenatuurterreinenvanparticulierennog
enigszins zalafnemen.

1) Geënquêteerd zijnboseigenaren,rentmeesters,administrateurs,
districtsambtenaren en-beheerderse.d.
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Bijdezedoordegeënquêteerdenverwachte ontwikkelingvan
deoppervlaktebossenennatuurterreinen iseenuitbreiding van
deomvangvanhet "vaste"personeelsbestand 1)niet aannemelijk.
Welkanmisschien eenkleineverschuiving vanhetuitvoerendpersoneelvandeenenaarde andereeigenaarscategorie erhetgevolg
van zijn.Dathangtmede afvandebeheersdoelstellingen,hetgevoerdebeheer,dematevanuitbestedingvanhetwerk,demechanisatieendefinanciëlemiddelen.
-

Beheersdoelstellingen

Bossenennatuurterreinenvervullenverschillendefuncties.
Watdebossenbetreft iseenonderscheid temakennaarhoutproduktiefunctie,milieufunctie ensociaal-culturele functies.Tenaanzienvandenatuurterreinen spelenbeide laatstgenoemde functies
eenrol.Defuncties zijnindedagelijksebeheerspraktijk door
hunonderlingeverwevenheid envaakgelijktijdige vervulling ervan
veelalniet tescheiden.Ookkunnenovereenlangereperiodebezienverschuivingenoptreden tenaanzienvandebeheersdoelstellingenendewijzevanbeheer.
Watdebossenbetreft isindeafgelopendecenniadebetekenisvanderecreatieaanmerkelijk toegenomen.Datbetekendeeen
beheergerichtopinstandhouding entoegankelijkstelling vanhet
bosmetdeaanlegvanallerleivoorzieningen.Verderheeftde
bosbouw steedsmeer debetekenisvanbewaardervandenatuurgekregen.Daarnaast isde laatstejarenvanverschillende zijden2)
aangedrongenopeenbosbeheer i.e.uitbreidingvanhetbestaande
bosareaal,meteennadruk ophetproduktieaspect.Genoemdeaccent(ver-)leggingen zullenop langere termijnhun invloed doengelden
opdewerkgelegenheid indegroenesector,waarbij alleeneenverschuivingnaarofdeenkelefunctievanhoutproduktie aanmeer
mensenwerkkanbieden.
Bijdenatuurterreinen ishetbeheerprimairgerichtophet
instandhoudenvanhetnatuurlijkmilieuenophetontwikkelenvan
potentiëlenatuurwaarden inhet landschap.Indebeschikking
Natuurbijdragen 3)krijgendesociaal-culturele aspecten inde
vormvanopenstellingvoorhetpubliekbijdenatuurterreinen een
meerexplicieteplaats.Nietalle terreinenlenen zichdaarvoor
evengemakkelijk,terwijlookdekwetsbaarheid vandeterreinen
eenrolspeelt,hetgeenbetekent datopenstelling ineenaantal
gevallennietofslechts inbeperktemateverantwoord is.Gegeven

1) Ziebijlage.Begrippen.
2) Bosschap, 1974,Beleidsprogrammavoordebosinstandhouding
enbosuitbreiding inNederland,DenHaag.
StichtingIndustrie-Hout,1974,DeNederlandsehoutproduktie
inhetkadervaneengrondstoffenpolitiek,Wageningen.
3) MinisterievanCultuur,Recreatie enMaatschappelijkWerk,
1976,BeschikkingNatuurbijdragen,Rijswijk.
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dezeontwikkeling zaldewerkgelegenheid innatuurterreinenmisschien ietskunnentoenemen.Ofdathetgeval zalzijnhangtmet
nameafvandefinanciëlemogelijkheden(beheerssubsidies).
Organisatievanhetwerk
Opdemeestegrotebosbezittingen (boven250ha)wordthet
werkvooreendeeluitgevoerd doorpersoneel indienstvaneigenarenenbeheerders envooreendeeluitbesteed aanhouthandelaren,
loonwerkers,aannemersbedrijven,bosploegene.d.Dat allesdoor
"eigen"personeelofdatallesdoorderdengebeurtkomtnauwelijks
voor.
Aanleg enonderhoudvindendooreengenomenoverwegend door
"eigen"personeelplaats,zijhetdatuitbesteding aanderden
ietstoeneemt.Het onderhoudmaarmeernogdedunningwordtin
toenemendematedoorderdenuitgevoerd.Deafgelopenjarenisde
verkoopvanhoutopstamaandehouthandel aanzienlijk toegenomen.
Verderheeftdeweinig rooskleurige situatievandebosbouwertoe
geleid,datnogalwatachterstand indewerkzaamheden isontstaan.
Ditzaltemeerhetgeval zijnindienbijgebrek aan"eigen"personeelalleendeminofmeerrendabelewerkzaamhedenwordenuitgevoerd.Eenenanderheefteennegatieve invloedopdemogelijkhedenompersoneel indienst tehouden,wat inhetbijzondergeldt
voordeparticuliereboseigenaren.
Binnendebosbouw isdussprakevaneen toenemende afstoting
vanwerk aanderden,terwijldaarnaasthet strevengerichtblijft
opeenvoortgaande rationalisatiemeteentendentienaargrote(re)
eenheden.Verderbegint eenontwikkeling opgang tekomennaar
samenwerking (b.v.opdeVeluwe,inUtrecht,Friesland).
Voor zoversprake isvanwerkzaamheden innatuurterreinen
gebeurendezeveelaldoorpersoneel indienstvandeeigenaarof
beheerder,vooralwaarhetomkleinebeheerseenheden gaat.Het
maaiwerk opgrote eenhedenwordtnogal eensaanloonwerkers,aannemersbedrijven e.d.uitbesteed,hoewel ineenaantal terreintypen
eendeelvanhetwerk,dataanvankelijk doorderdenwerduitgevoerd,isverschovennaaruitvoering door"eigen"personeel.Over
hetalgemeengenomeniseentendentieaanwezigomwatmeerwerk
aanderdenuit tebesteden.Daarnaast zijnindeafgelopenjaren
intoenemendematewerkzaamhedenverrichtopz.g. E-projecten1).
Mechanisatie
Uitbestedingvanwerkhoeftopzichniet tebetekenendatde
totaleomvangvandewerkzaamhedenverandert.Hetkanwelbetekenendateenzekerehoeveelheidwerkverschuiftvanuitvoering in
eigenbeheernaarwerkdoorderden.Inhoeverre dezeontwikkeling
gevolgenheeftvoordearbeidsbezettinghangtmedeafvande
mechanisatie.
1)
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Ziebijlage.Begrippen.

Watdeparticuliere eigenaren enbeheerdersvanbossenen
natuurterreinenbetreft,wordt eenverdereuitbreidingvandeomvangvanhetwerktuigen-enmachineparknietwaarschijnlijkgeacht.
Bijderijksoverheid denktmenaaneenvermindering inverbandmet
deuitbestedingvanwerkvanderden.Enigeuitbreidingvanhet
werktuigen-enmachinepark eneen tendentienaarmachinesmeteen
groterecapaciteit doetzichvermoedelijkwelvoorbijinlands
rondhouthandelaren, loonbedrijven e.d.Dealsgevolgvandestormrampenin 1972en 1973omvangrijke ruimingswerkzaamhedenhebben
verdereenversnelling indemechanisatie teweeggebracht,waardoor
enigeverminderingvandeomvangvanhetpersoneelsbestand isontstaan.Daarstaatechtereengestegenvraagnaargoed geschoold
personeeltegenover.
Prognosewerkgelegenheid tot 1980
Gegeveneentot 1980doordegeënquêteerdenverwachteongeveergelijkblijvende totaleoppervlaktebossenenenige toeneming
vanhetareaalnatuurterreinen (o.m.doordebestemmingvanlandbouwgrond totnatuurterrein ofomvormingvanbos totnatuurterrein)
engeletophet tamelijk arbeidsextensievekaraktervandewerkzaamheden-watafhangtvandeaardvande terreinen-wordtover
hetgeheelgenomengeenuitbreidingvanhetpersoneelsbestand in
dienstvaneigenarenenbeheerdersvanbossenennatuurterreinen
verwacht.In 1980komtdatbijdeze categorieënneerop325bedrijfsleiders,300werkleiders en 1.950manregelmatigwerkzaam
("vast")uitvoerend enz.g. overigpersoneel (voorlichting,toezicht,bewaking,natuurbescherming e.d.).
Voorderijksoverheid,enmetnamehetStaatsbosbeheer,wordt
tot 1980eengelijkblijvendpersoneelsbestand aangehouden.Dit
conformhetdoordeCommissieKampfraath 1)opgestelderapport,
waarbijeenbeleidwordt aanbevolendatisgerichtophetmeeruitbestedenvanwerk aanderden.Mededaardoor zaleenverwachte groteretebeherenoppervlaktebosennatuurterreinmethetbestaande
personeelsbestand kunnenwordenvolstaan.Het isnietuitgesloten
dateendeelvanhethuidigeuitvoerendpersoneelmeerwordtingeschakeldbijwerkzaamheden alsvoorlichting,toezichtenbewaking.
Voordenatuurbeschermingsorganisaties wordtvoordekomende
jareneveneens eenongeveergelijkblijvend "vast"personeelsbestand 2)aangenomen.Weliswaar zalsprake zijnvaneentoeneming
vandetebeherenoppervlaktenatuurterreinen,maardeze toeneming
zalmeerhetkarakterhebbenvaneenverschuivingvandebestemming (blauwgraslanden,weidevcgelgebieden)Hanvaneencreatievan
nieuwnatuurterrein (landaanwinning,heide).Het zijnvooralde

1) Kampfraath,A.A., 1975,CommissieOnderzoek TerreinenStaatsbosbeheer,Austerlitz.
2) Ziebijlage.Begrippen.
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terbeschikking testellenfinanciëlemiddelen (beheerssubsidies)
diebepalend zullen zijnvoordeomvang eneventuele uitbreiding
vanhetpersoneelsbestand bijdenatuurbeschermingsorganisaties.
Gebrek aanfinanciëlemiddelenwaserindeafgelopenjaren
bijdeparticuliere eigenarenenbeheerders devoornaamste oorzaak
vandatintoenemendemate allerleinoodzakelijkebeheersmaatsregelentenbehoevevandeinstandhoudingvanbossenennatuurterreinenachterwege zijngebleven.Dithad tevens totgevolg,dat
hetaantalwerknemersbijparticulieren terugliep.Omeendoelmatigerbeheervanbossenennatuurterreinen tebevorderen,zijnop
1januari 1977deBeschikkingen Bosbijdragen enNatuurbijdragen 1)
inwerking getreden.DeBeschikkingBosbijdragen isgerichtopde
instandhoudingvanbossenvangemeentenenparticulierenmethet
oogopdehoutvoortbrenging,derecreatie enhetnatuurbehoud.
Bevorderingvandoelmatigbosbeheerheeft-opbasisvaneenbeheersplan-plaatsdoorhet toekennenvanbeheersbijdragen enbijdragen indekostenvanwerkzaamheden,zoalszuivering,dunning,
prunusbestrijdinge.d.DeBeschikkingNatuurbijdragenbeoogtde
instandhoudingvannatuurterreinen,dieeigendomzijnvangemeentenenparticulieren,tebevorderenevenals eendoelmatigbeheer
vandeze terreinen.Deopzetvanderegeling sluitvrijnauwaan
opdiewelkevoor debossenisgetroffen.Eenbeheersplan isniet
verplicht,maarkanwelwordenverlangd.Verwachtmagwordendat
degetroffenregelingeneendoelmatigerbeheervanbossenennatuurterreinenzullenbevorderen,terwijlookeengunstigeffectop
deomvangvandewerkgelegenheid nietuitgesloten is.Hoegroot
diteffect zalzijn,valtniet tezeggen.
Degeleidelijk toenemendehoeveelheidwerkenerzijds,deontwikkelingnaargroterebosbouwmachines enhetsteedsmeerverschuivenvanboswerknaarwerfwerk (metname schillenenafkorten)anderzijds,zullenhetpersoneelsbestand vaninlandsrondhouthandelaren,voor zoverwerkzaam inbossen,vooralsnogniet zoveeldoen
veranderen.Datbetekent in 1980intotaal225bedrijfsleiders
(incl.eigenaren),25werkleiders encirca 550manregelmatig
werkzaam ("vast")personeelbijdehandelaren ininlandsrondhout.

2.2 De werkgelegenheid in beplantingen 2)
Oppervlakte
Tenaanzienvandebeplantingen (parken,plantsoenen,grasensportveldene.d.) isvandeinvloedvandemechanisatie ophet
personeelsbestand minder temerkengeweestdanb.v.bijbossenen

1) ZieStaatsbosbeheer,december 1976,Bosbouwvoorlichting,blz.
117-128.
2) Ziebijlage.Begrippen.
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natuurterreinen.Dathoudtverbandmetdesterkeuitbreidingvan
deoppervlaktebeplantingen,waarbijheteffectvanhet rationeler
werkennietopwoog tegendegrotereomvangvanhetwerkende
daarmeesamenhangende toenemingvanhetpersoneelsbestand.Zo
steeghet totalepersoneelsbestand indeperiode 1970-1975bij
gemeentenvan 12.100tot 14.500 (2.400personen)enbijhoveniersengroenvoorzieningsbedrijven van6.200tot6.800(600personen).
Bovendien isindezeperiodemeer "los"personeel (seizoenkrachten,
part-timers)ingeschakeld,naastmeerpersoneel inhetkadervan
AanvullendeWerken/E-regeling (vanongeveer 1.100 tot2.600personen)ofkrachtens deWet SocialeWerkvoorziening (vanongeveer
5.500totruim 10.000personen)1).
Devraag isofenzojainhoeverre deze indeperiode 19701975geconstateerde ontwikkelingen zichtot 1980zullenvoortzetten.Vangrootbelanghierbij is-allereerstdeomvangvandetotaleoppervlaktebeplantingenvangemeenten.

Tabel 2.2 Oppervlakte gemeentelijkebeplantingen (inha)inde
periode 1970-1980
Gemeentenmet
inwoners in1975
50.000enmeer
20.000-50.000
10.000-20.000
tot 10.000
Totaal

1970x)
15.900
9.200
5.500
7.650
38.250

1975x)

1980xx)

20.350
11.820
8.195
10.335
50.700

24.000
14.800
10.300
11.700
60.800

x) Enquête,
xx) Volgens geënquêteerden.

Ruimdrievierdevandegeënquêteerde gemeenten 2)verwacht
indeperiode 1975-1980eenuitbreidingvandeoppervlaktebeplantingenvanintotaalongeveer 10.000ha.Eengrootdeeldaarvannamelijk ruim6.500ha-heeftbetrekking opgemeentenmetmeer
dan20.000inwoners,terwijldatingemeentenvan 10.000-20.000
inwoners2.100ha is.Ookbijgemeentenmetminderdan 10.000inwonerswordtnogeenstijgingvan intotaal circa 1.300haverwacht.

1) Ziebijlage.Begrippen.
2) Degegevens zijnverstrektdooreendirecteur (adjunct-of
plaatsvervangend),hoofd ofchef.
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Opbasisvandezeverwachteuitbreidingvandetotaleoppervlaktebeplantingen ligteentoenemingvandeomvangvanhetpersoneelsbestand tot 1980voor dehand.Hoegrootdeze toeneming zal
zijn,hangtvanverschillende factorenaf,zoalsdebeheersdoelstellingen,deorganisatievanhetwerk,demechanisatie ende
financiëlemiddelen.
Beheersdoelstellingen
Tenaanzienvandebeplantingen enwatminderbijhetterreinbeheervanbossenhebbendegemeentendenadruk gelegd opde
recreatieve functie,terwijlsommigegemeentenaanhetnatuurbehoud
ofde landschappelijke verfraaiingveelbetekenis toekennen.Het
isnietwaarschijnlijk datdaarindekomende jarenveranderingen
optreden.Welbestaat ereentendentievaneensterkerematevan
extensivering o.m. doorselectief onderhoud,eenmindervaakmaaienvangrasveldene.d. alsgevolgvaneengeringer financieelbudgeteneventueel doorveranderendenormenbijdeuitvoeringvan
hetwerk.Dergelijkeontwikkelingen zijnmedevaninvloed geweest
opdeomvangvanhetpersoneelsbestand i.e.de arbeidsdichtheid.
Organisatievanhetwerk
Dewerkzaamheden ingemeentelijkebeplantingenwordenuitgevoerd doorgemeentepersoneel ofdoorpersoneelvanhoveniers-en
groenvoorzieningsbedrijven, loonwerkers,aannemersbedrijven,werkvoorzieningschappen e.d.dateveneens totdegroenesectorbehoort.
Ingemeentenmet 20.000enmeer inwonerswerden indeafgelopenjarenbijvrijveelwerkzaamheden (aanlegenonderhoudvan
gras-ensportvelden,vanhoutopstanden e.d.)vooreenbelangrijk
deelderdeningeschakeld.Dezeontwikkeling zalzichvolgensde
geënquêteerdenvoorlopigblijvenvoortzetten.Datgeldt inzekere
zinookvoorgemeentenvan 10.000-20.000inwoners,hoeweldaar
vrijveelwerkzaamhedenwordenuitgevoerd doorgemeentepersoneel.
Dat laatste ishet duidelijksthet geval ingemeentenmetminder
dan 10.000inwoners.Overigensbestaat ook ingemeentenbeneden
20.000inwonersdeneiging tothetgeleidelijk aanmeeruitbestedenvanwerk aanderden.
»
Deaanleg,maarmeernoghetonderhoudvangras-ensportvelden,enookvanhoutopstandenwordt inveelkleinegemeentengrotendeelsdooreigenpersoneeluitgevoerd.Volledige uitbesteding
aanderdenhadplaats inruimeenvijfdevandegemeentenboven
20.000inwoners.Indeperiode 1970-1975hebbenzowelmeergrote
alsmeerkleinegemeenteneendeelvanditwerkuitbesteed.Dat
geldt insterkerematevoorhetonderhoud danvoor deaanlegvan
grasvelden.Voordeperiode tot 1980wordteentoenemingvande
uitbestedingverwacht.Aanleg enonderhoudvan "overige"oppervlakten (perken,paden,speelvijvers e.d.) geschiedde inmeerdan
dehelftvandegemeentenvolledigofnagenoegvolledigdoorgemeentepersoneel.Deontwikkeling tendeertevenwelnaarmeerin-
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schakelingvanderden.Toezicht enbewakingvanterreinengebeuren
overwegend doorpersoneelvangemeentenendat zalwaarschijnlijk
wel zoblijven.
Mechanisatie
Deaardendeomvangvandeaanderdenuittebestedenwerkzaamheden,alsmededegrotereomvangvandetebeherenoppervlakte
beplantingen (gras-ensportvelden,houtopstanden e.d.) zullenvan
invloed zijnopdeomvangvanhetpersoneelsbestand vangemeenten,
hoveniers-engroenvoorzieningsbedrijvene.d.Daarnaast zalook
deomvang endecapaciteitvanhetwerktuigen-enmachinepark een
rolspelen.
Indeperiode 1970-1975 isoverdegehele liniehetwerktuigenenmachineparkbijdegemeenten inaantal toegenomen.Datbetrofvervoerentractie,grondbewerkingsmachines,spuit-,sproeienstrooiapparatuur,maarvooralwerktuigenenmachines tenbehoevevanaanleg enonderhoud vangrasvelden enhoutopstanden.Voor
deperiode 1975-1980wordtvoordiversesoortenwerktuigenen
machines eenverdere uitbreidingverwacht,dieechterminder sterk
zalzijndanv66r 1975.Dathangt samenmetdetendentienaarmeer
uitbesteding.
Bijdehoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven ishetaantal
voertuigenenigszinsuitgebreid,evenalshetaantalgrondbewerkingsmachines.Het aantalmachinesvoorhetwerkopgrasvelden
steeg,metnamedegroteremaaiapparatuur.Dezeontwikkelingkomt
overeenmetdiebijdegemeenten.Verderbleekdathetaantalwerktuigenenmachines opdegrotehoveniers-engroenvoorzieningsbedrijvenindeperiode 1974-1976minder istoegenomendaninde
jarendaarvoor,terwijlopnogalwatkleinebedrijven sprakewas
vanenigedaling.Overhetgeheelgenomen tradnauwelijks eenuitbreidingop.
Menkanzichafvragenhoedezeminder sterkegroeivande
omvangvanhetwerktuigen-enmachineparkvandehoveniers-en
groenvoorzieningsbedrijven isterijmenmetdevangemeentezijde
vernomenneigingmeerwerk aanderdenuit tebesteden.Ophet
eersteooglijktditmetelkaar integenspraak tezijn.Gewezen
kanechterwordenophet strevennaareenbeterebenuttingvande
bestaande capaciteitvanhetwerktuigen-enmachinepark.Verderis
detendentieaanwezigmachinesmeteengrote(re)capaciteit inte
zetten,waarbijmetdezelfdepersoneelsbezettingmeerwerkkan
wordenverzet.Vanbetekenis isbovendiendeontwikkelingnaar
z.g. onderhoudsarmplantsoen.Ookeenextensiveringvanonderhoudswerkzaamhedenvangemeentezijdekaninditopzichteenrolspelen,
wat zalle.identoteenmindergrotehoeveelheidwerk,maarniet
direct toteengroterwerktuigen-enmachinepark.Deindruk isdat
deneigingvangemeentenomindekomende jarenmeerwerkuitte
besteden,zalleiden toteengroterwerkpakket eneventueeltot
eenomvangrijkerwerktuigen-enmachineparkvanhoveniers-en
groenvoorzieningsbedrijven, loonwerkers,aannemersbedrijven e.d.
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Ofdatgepaard gaatmeteentoenemingvanhetpersoneelsbestand
hangtnietalleenafvandeuitbreidingvandeoppervlaktebeplantingenendearbeidsdichtheid,maarookvandebeschikbarefinanciëlemiddelen.
Prognosewerkgelegenheid tot 1980
Als gevolgvanrationalisatie enmechanisatie isdearbeidsdichtheidverschovenvanéénman ("vast"uitvoerend personeel)op
gemiddeld 3,1 habeplantingen in 1970naar éénmanop3,3ha 1)
in 1975.Daarnaasthebbennieuwe technische ontwikkelingen (verbeterdeapparatuur)eenrolgespeeld,evenalsdeneigingommachinesmeteengrote(re)capaciteit intezetten,eenextensivering
vanhetonderhoudswerk enhet strevenomdeonderhoudskostenvan
degroenvoorziening zolaagmogelijk tehouden.Dergelijkeontwikkelingen zullenook indekomendejarenvan invloed zijn.Opgrond
vandezefactoren ligteenverdereverschuivingvandearbeidsdichtheidvanéénmanopgemiddeld 3,3hain 1975naarbijvoorbeeld 3,5ha in 1980voordehand.Erwordt danookaangenomendat
deontwikkelingenvoordejaren 1975-1980minofmeerzullenverlopenzoals indeperiode 1970-1975.
Opbasisvaneenvolgens degemeentenverwachte uitbreiding
vandeoppervlaktebeplantingen zijnenkeleberekeningengemaakt
vandetotaleomvangvanhetpersoneelsbestand bijgemeenten,
hoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven.Daarbij isaangenomen
datdegemeenteneenminofmeerovereenkomstigfinancieelbeleid
tenaanzienvandeaanleg enhetonderhoud vanbeplantingen (grasensportvelden,recreatieterreinen,parken,plantsoenene.d.) zullenvoeren.
Bijdeberekeningen isineerste instantieuitgegaanvaneen
sterkeuitbreiding vandeoppervlaktegemeentelijkebeplantingen,
namelijkmet 10.000ha,welkewordt aangeduid alsalternatiefA.
Eenanderemogelijkheid iseengematigdeuitbreidingmet circa
7.500habeplantingen,welkealternatief Bwordtgenoemd.
In 1975was intotaal 15.250manuitvoerend personeelwerkzaamin50.700hectare gemeentelijkebeplantingen (gras-ensportvelden,parken,plantsoenen,recreatieterreinen e.d.),waarvanhet
merendeelbestond uitgemeentepersoneel eneendeeluitpersoneel

1) Opgemerktwordt datdearbeidsdichtheid ingemeentelijkebeplantingen (gras-ensportvelden,recreatieterreinen,parken,
plantsoenene.d.) afhangtvanhetaantalhectarebeplantingen
pergemeente.In 1975liepdezeuiteenvanéénmanopcirca
2,5ha ingemeentenmetminderdan 25habeplantingentot
éénmanopcirca4ha ingemeentenmet 100haofmeerbeplantingen.Teverwachten isdatdezeverhoudingscijfersdoorgenoemdefactoren indekomendejarenenigszins zullenverschuiven.
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vanhoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven 1).Degemiddelde
arbeidsdichtheid lagdusopéénmanop3,3ha.Volgens degeënquêteerdegemeenten zoudeoppervlaktebeplantingen toenemenvan
50.700hain 1975tot60.800hain 1980 (alternatiefA: toeneming
met 10.000ha). Bijeenverschuiving vandearbeidsdichtheid van
3,3naar 3,5hakomtdatnaar schattingneeropcirca 17.350man
uitvoerend personeel.Invergelijkingmet 1975betekentdat 2.100
arbeidsplaatsenmeer,namelijknaar schatting 1.500bijgemeenten
en600bijhoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven. Eenenander
alsgevolgvande toenemendeuitbestedingvanwerkzaamhedendoor
gemeentenaandezebedrijven.

Tabel 2.3 Geschatteomvangvanhetuitvoerend personeelsbestand
bijgemeenten,hoveniers-en groenvoorzieningsbedrijven
indeperiode 1975-1980
Oppervlakte/
,
vv
'personeel

1975

Gemeentelijkebeplantingen 50.700ha
Gemeentepersoneel
Personeelvanhoveniersengroenvoorzieningsbedr.
Totaal

x)

11.850x)

1980
alternatiefA alternatiefB
60.800ha

58.200ha

13.350

12.800

3.400

4.000

3.800

15.250

17.350

16.600

Excl.circa250personendiewerkzaam zijninbossenennatuurterreinen.

Volgens degeënquêteerden zaldeoppervlakte gemeentelijke
beplantingen tussen 1975en 1980met circa 10.000hatoenemen.Het
isechter devraag ofdit isterealiseren.Nietuitgeslotenis
dater,methetoogopdebeschikbare financiëlemiddelen,tot
1980minderruimteis (komt)voordeaanlegvannieuwebeplantingendanvóór 1975.Inditopzicht zalook-dehuidige economische
recessieeenrolkunnenspelen,waarbij eenherstel eerstvertraagd zaldoorwerkenindewerkgelegenheidssituatie 2). Medetegendezeachtergrondwordt eentoenemingvandeoppervlaktegemeen-

1) Eenanderdeelvanhetpersoneelvanhoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven (1.375man)waswerkzaam inbeplantingen
vanparticulieren (bedrijven,instellingen,inrichtingen e.d.),
terwijl erookeenaantal (150)werkten inbossenennatuurterreinen.
2) Sociaal-Economische Raad,1976,Advies overdedoeleindenen
destrategievan eenstructureel werkgelegenheidsbeleid,
DenHaag,blz.47.
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telijkebeplantingenmet circa7.500ha (alternatief B)waarschijnlijkergeacht.Eenarbeidsdichtheid vanëénmanop3,5hagemeentelijkebeplantingen zouvolgens alternatief B 16.600manuitvoerend
personeelopleveren.Tenopzichtevan 1975zijndatnaarschatting
950nieuwearbeidsplaatsenbijdegemeenten en400bijhoveniersengroenvoorzieningsbedrijven1).
Zowel tenaanzienvanalternatiefA-2.100nieuwearbeidsplaatsen-alsbij alternatief B- 1.350nieuwearbeidsplaatsenis
eentoeneming teverwachtenvannaar schatting 100manuitvoerend
personeelbijhoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven dievoor
particulieren (bedrijven,instellingen,inrichtingene.d.)werken.
AlternatiefA zoudanvoordeperiode 1975-1980intotaal2.200
nieuwearbeidsplaatsenmet zichmeebrengen enalternatief B 1.450.
Inhoeverre indetoekomstigebehoefte aanpersoneelwordt
voorziendoorhet inschakelenvan"los"personeelofdoortewerkstellingvanpersonen inhetkadervanAanvullendeWerken/E-regeling2)ismoeilijk aantegeven,ondermeervanwegehetveelal
incidentelekaraktervandewerkzaamheden envandewerkgelegenheidssituatie.Welbleekdatdezecategorieënpersoneel in1975
ongeveer 10%uitmaaktenvanhetuitvoerend personeelsbestand
(2.250vande intotaal21.480manjaren).Daarnaastwerkteeen
aantalpersonen indegroenesectorkrachtens deWet Sociale
Werkvoorziening (ruim 10.000personen in 1975)3).
Toenemingvandecategorieuitvoerend personeel zalgeziende
huidigeverhoudingen ineenaantalgevallengepaard gaanmeteen
toenemingvanhetaantalbedrijfs-enwerkleiders,alsmedevanhet
"overig"personeel (voorlichting,toezichtenbewaking,e.d.).Bij
alternatiefA zaldatbijelkvandezecategorieën circa 100personenmeerbetreffen enbij alternatief Bcirca 75.Intotaaldus
resp.2.500en 1.650nieuwearbeidsplaatsen.Alnaargelangdeomstandigheden-rationalisatie enmechanisatie,capaciteitvande
machines,dematevanuitbestedingvanwerkdoorgemeentenaan
derden,financiëlemiddelen- zalblijkenofeninwelkemateuitbreidingvanhetpersoneelsbestand bijgemeenten,hoveniers-en
groenvoorzieningsbedrijven indepraktijkmogelijkis.

1)

2)
3)
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Indiendearbeidsdichtheid in 1980dezelfde zoublijvenals
in 1975betekenteenuitbreidingvandeoppervlaktegemeentelijkebeplantingenmetresp. 10.000of7.500hacirca 3.150
of2.350 nieuwe arbeidsplaatsen.Eendergelijkeontwikkelingwordt zoals eerder isaangeduid echternietwaarschijnlijkgeacht.
Ziebijlage.Begrippen.
Opdezeaspectenwordtnader ingegaan in:3.2Toetreding tot
hetpersoneelsbestand indegroenesector.

3.

De o n t w i k k e l i n g
van het p e r s o n e e l s b e s t a n d t o t 1 9 8 0

3.1 Uittreding uit het personeelsbestand in de groene
sector
Inhetvoorgaande isaandacht geschonken aanfactorendievan
invloed zijnopdevraagnaarpersoneel.Indithoofdstukwordt
medeaandehandvandeviadeenquêteverkregenresultatennagegaanhoeveel arbeidsplaatsenerindeperiode 1975-1980openvallen
alsgevolgvanberoepsbeëindiging (pensionering,overlijdenenarbeidsongeschiktheid) enberoepsverandering,waarbijmenbuitende
groenesectorgaatwerken.Vervolgenswordtbezienhoegroothet
teverwachtenaanbodvanarbeidskrachten,metnamevanschoolverlatersvanagrarische scholenvoordegroenesector zalzijn.
-

Beroepsbeëindiging

Beëindigingvanhetberoepwegenspensioneringheeftbetrekkingopdegroep diein 197560jaarofouderwas.Opeentotaal
vanbijna25.000indegroenesectorwerkzamepersonen 1)(bedrijfs-enwerkleiders,uitvoerend en"overig"personeel 2))was
in 1975 10%(rond2.500personenwaarvanbijna 1.900uitvoerend
personeel)60jaarofouderengaatderhalvevóórof in 1980met
pensioen 3). Datbetreftmet 1.600personenvooralhetgemeentelijkpersoneelsbestand. Inminderemateheeftdatbetrekkingop
personeelvanhoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven (550),evenalsoppersoneel indienstbijeigenarenenbeheerdersvanbossen
ennatuurterreinen (300)(zietabel3.1).
Hetaantalopenvallende arbeidsplaatsenwordtmedebepaald
doorfactorenals sterfteengeheleofgedeeltelijkearbeidsongeschiktheid.Geletopdeleeftijdendeomvangvanhetpersoneelsbestand indegroene sector zullenertot 1980vandegroepbeneden60jaar tengevolgevansterfteenarbeidsongeschiktheid jaarlijks 150personen geendeelmeeruitmakenvanditpersoneelsbestand,waarvan 100bijhetgemeentelijk personeel.Voordeperiode
1975-1980betekent dat 750doorsterfteen arbeidsongeschiktheid
1) Metuitzonderingvan"los"personeel enpersonentewerkgesteld inhetkadervanAanvullendeWerken/E-regelingof
krachtens deWetSocialeWerkvoorziening.
2) Toezichthoudend entechnisch personeel,onderhoudspersoneel
e.d.
3) Vervroegdeuittredingb.v.op64-jarige leeftijd levertongeveer500"extra"openvallende arbeidsplaatsenop,waarvan
circa65bedrijfsleiders,35werkleiders,375manuitvoerend
en25"overig"personeel.
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openvallendearbeidsplaatsen,waarbijvooraldecategorieuitvoerendpersoneelmet 580personenhetgrootsteaandeelheeft.
Intotaal zullen indeperiode 1975-1980ongeveer3.250arbeidsplaatsenbeschikbaarkomen (pensionering 2.500,sterfteen
invaliditeit 750),waarvanbijbedrijfsleidersongeveer400,werkleiders 235,uitvoerendpersoneel 2.460en"overig"personeel 150)
(zietabel3.2).Gerekendnaarwerkgeverscategorievaltdenadruk
opdegemeentenmet2.080openvallendeplaatsen.Omaanzienlijk
minder arbeidsplaatsen gaathetbijhoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven (705),eigenarenenbeheerdersvanbossenennatuurterreinen (385)enhandelaren ininlands rondhout(80).
Beroepsverandering
Behalvedoorberoepsbeëindiging vallenarbeidsplaatsenopen
doorberoepsverandering,waarbijmen ineenanderedandegroene
sectorgaatwerken.Deoorzakendaarvankunnenergverschillen,
maarzijnmeestal terug tevoerentoteenonbevredigendewerksituatie.Belangrijke redenenomteveranderen zijn:eenlaag
inkomenengeringepromotiekansen.
Een indrukvandematewaarinberoepsverandering optreedt,is
afteleidenuitdeenquêteonderhetregelmatigwerkzaamuitvoerendpersoneel 1).Aandehandvandeverkregenresultatenlijkt
hetwaarschijnlijk dat tussen 1975en 1980rond 1à 1,25%vanhet
totaleaantalregelmatigwerkzaam ("vast")personeelnaareen
andere sectorvertrekt,dusrond 250personen (perjaarzo'n50)2).
Geziendealenkelejarenbestaandebeperktemogelijkhedenomte
veranderen,kanditaantal indepraktijk lager liggen.Datgeen
beroepsverandering voorkomt,isechter onwaarschijnlijk.
Overdeneiging totberoepsverandering vandeanderecategorieënpersoneel-bedrijfsleiders,werkleiders en"overig"personeel-zijngeennaderegegevensbekend.Geziendealgemenewerkgelegenheidssituatie zalvertreknaareenanderebedrijfssector
geengroteomvang aannemen.Aangenomenwordtdat indeperiode
1975-1980bijdebedrijfsleidersopdezemanierongeveer 30arbeidsplaatsen zullenopenvallen,bijdewerkleiders circa 10en
eenzelfde aantalbijhet"overig"personeel (intotaaldus50arbeidsplaatsen).
Bijdeeigenaren enbeheerdersvanbossenennatuurterreinen,
evenalsbijdehandelaren ininlands rondhoutvallen indeperiode
1975-1980ongeveer 500arbeidsplaatsen open,waarvan465alsgevolgvanberoepsbeëindiging (pensionering,sterfteofarbeidsonge-

1) Spierings,C.J.M,enC.M.vanElk, 1977,Werknemers inde
groene sector:hunkijkopwerkenberoep,DenHaag.
2) Veranderingenvanwerkkringbinnendegroenesector zijnhooguitverschuivingenvanarbeidsplaatsen enleverengeen
"nieuwe"arbeidsplaatsenop.
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schiktheid)enrond 30doorvertreknaar eenanderesector.Bij
degemeentenvallendoorberoepsbeëindiging 2.080arbeidsplaatsen
openenbijdehoveniers-engroenvoorzieningsbedrijvenruim700.
Doorberoepsverandering gepaard gaandmetvertrekuitdegroene
sectorkomendaarvermoedelijknogresp.ongeveer 185en85arbeidsplaatsenbij.

Tabel 3.3 Openvallende arbeidsplaatsen t.g.v.beroepsbeëindiging
en-verandering indeperiode 1975-1980
Beroepsbeëindiging en
-veranderingnaar
eigenaarscategorie

Aantalopenvallende arbeidsplaatsenbij
bedrijfs-werk- uitv."overig" totaal
leiders leiderspers.personeel

Eigenaren enbeheerders
v.bossenennat.terreinen:
beroepsbeëindiging
beroepsverandering
Inl.rondhouthandelaren:
beroepsbeëindiging
beroepsverandering
Gemeenten:
beroepsbeëindiging
beroepsverandering

55
5
60

50
50

40
40

5
5

80
5

165
10

85
Hoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven:
beroepsbeëindiging
beroepsverandering

230
20
250
405
30

Totaal:beroepsbeëindiging
beroepsverandering
Totaal

—

435

f75

355
40

160

385
25
410

—
"-

80
5

ÏT5

450
65
51$
2.460

2.710

35
35

85

105
10

1.730
ÏT59Ö

15
15
235
10
245

245
20
265

250
Î6Ô

2.080

185
2.265

10
-'

10
150
10

705
85
790
3.250

300

3.550

Indeperiode 1975-1980 zullenderhalvedoorberoepsbeëindiging3.250arbeidsplaatsen openvallenendoorvertreknaarandere
bedrijfssectorenongeveer 300.Vandittotaleaantalvanrond
3.550arbeidsplaatsenbehorenerzo'n435totdebedrijfsleiding,
245totdewerkleiding,2.710 tothetuitvoerend en 160tothet
"overig"personeel.Het zwaartepunt ligtmetruim2.250plaatsen
bijhetgemeentelijkpersoneel,terwijlerbijdehoveniers-en
groenvoorzieningsbedrijven zo'n790arbeidsplaatsenopenvallen.
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3.2 Toetreding tot het personeelsbestand in de groene
sector
Devraagkanwordengesteldwelkecategorieënpersoneelde
openvallende ennieuw tescheppenarbeidsplaatsen zulleninnemen.
Hetkandaarbij gaanompersoneeldatafkomstig isuitanderebedrijfstakken enindegroenesectorwilwerken.Daarnaast zullen
gediplomeerde schoolverlatersvanmetname lagere,middelbare en
hogereagrarische scholen indevakrichting aanlegenonderhoud,
boomteelt enbosbouw indegroenesectorgaanwerken.Verdervalt
tedenkenaanongeschoolden,inschakelingvan"los"personeelen
tewerkstelling inhetkadervanAanvullendeWerken/E-regelingof
krachtens deWetSocialeWerkvoorziening1).
Vanbelang isnietalleenwelke categorieënpersoneel totde
groenesectorzullen toetreden,maarookdeomvangvanhetteverwachten aanbod.Menkan zichnamelijk afvragenofhetaanbodkleinerofgroter zal zijndandevraag.Eenbelangrijke aanwijzing
daarvoorvormthet aantal schoolverlaters,afkomstigvanscholen
dieopleidenvooreenberoep indegroenesector.
Periode 1970-1975
Geblekenisdat indeperiode 1970-1975wathetuitvoerend
personeel 2)betreft intotaalcirca5.500manindegroenesector
kongaanwerken (tabel3.4).Ditalsgevolgvandoorpensionering,
overlijdenenarbeidsongeschiktheid, evenalsdoorberoepsveranderingnaaranderebedrijfssectorenopenvallende arbeidsplaatsenmet
circa3.000man.Tevenszijntengevolgevanuitbreidingvande
oppervlaktebeplantingenvanmetnamegemeenten (van38.200hain
1970tot50.700ha in 1975)circa2.500nieuwe arbeidsplaatsen
ontstaan.
Vandeintotaal5.500toegetredenpersonen zijner 1.200
rechtstreeksnade schoolopleiding indeze sector terechtgekomen,
terwijlercirca4.300afkomstigwarenuitanderebedrijfssectoren.
Daarvanheeft24%(1.035personen)agrarischdagonderwijs gevolgd
en 19%(840personen)opdegroenesectorgerichtdag-en/ofcursusonderwijs.Eenaantalanderenvolgdeniet-agrarischcursus(22%)ofdagonderwijs (11%), terwijleenvierde (24%)alsongeschoolde indegroenesector gingwerken.
Vandeindeperiode 197.0-1975ongeveer4.600gediplomeerde
schoolverlaters 3)indevakrichting aanlegenonderhoud , boomteelt ofbosbouw zijner 1.200 rechtstreeksnade schoolopleiding
indegroenesector terechtgekomenencirca200nagedurende enige

1) Ziebijlage.Begrippen.
2) Vergelijknoot 1opblz.42.
3) 'Velenvanhenhebbendaarnaast inéénofmeer anderevakrichtingenexamenafgelegd.

44

tijdelders tehebbengewerkt.Eenaanzienlijk deelvandeandere
schoolverlatersvondwerk indetuinbouwofdaaraanverwantesector (bloemisterij e.d.) terwijleenaantalmetdestudiedoorging
aaneenmiddelbare agrarischeschool.
Overdetoetredingvandepersoneelscategorieën,zoalsbedrijfsleiders,werkleiders en"overig"personeel zijngeengegevensbeschikbaar.Welbekend isdaterindeperiode 1970-1975
740arbeidsplaatsen zijnopengevallen alsgevolgvanpensionering,
overlijdenenarbeidsongeschiktheid, terwijler520nieuwearbeidsplaatsenbijkwamen.

Tabel 3.4 Opengevallenennieuwearbeidsplaatsen indeperiode
1970-1975
Opengevallen ennieuwe
arbeidsplaatsennaar
eigenaarscategorie
Eigenaren enbeheerders
v.bossenennat.terreinen
opengevallenarbeidspl.
nieuwe arbeidsplaatsen
Inl.rondhouthandelaren:
opengevallenarbeidspl.
nieuwe arbeidsplaatsen
Gemeenten:
opengevallenarbeidspl.
nieuwe arbeidsplaatsen
Hoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven:
opengevallenarbeidspl.
nieuwe arbeidsplaatsen
Totaal:
opengevallenarbeidspl.
nieuwe arbeidsplaatsen
Totaal

Aantalopengeval1 enennieuwearb.
.pi.bij
uitv. "overig" totaal
bedrijfs -werkleiders
leiders pers. personeel

50
10
60

45
20
65

280
-30
250

30
30
60

405
30
43$

40
40

5
5

40
-30
10

-

85
-30

80
110
190

165
135
300

2.100
2.000
4.100

100
160

2.445
2.405

26Ô

4.S4Ó

210
20
230

10
15
25-

600
525

5
20
25

825
580

380
140
520

225
170
395

1.123
3.020
2.465
5.485

135
210
345

55

1.405
3.760
2.985
6.745

Naastregelmatigwerkzaam ("vast")personeelwordt inde
groenesectorook"los"uitvoerendpersoneel (seizoenkrachten,
part-timers e.d.) ingeschakeld. In 1975betrof datbijna4.300personeninbossen,natuurterreinen enbeplantingenvoor circa 1.000
manjarenmeteenzwaartepuntbijdegemeenten.
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InhetkadervanAanvullendeWerken/E-regeling 1)warenin
totaalrond2.650personen (1.245manjaren)werkzaam indegroene
sector,vanwiedehelftbijgemeenten.Relatiefgezienspeeltinschakelingvanditpersoneelvooralbijdeeigenarenenbeheerdersvan
bossenennatuurterreinen eenbelangrijke rol.Bijderijksoverheidbetrofdatin 1975rond 650personen (ruim400manjaren)op
eentotaalvan875man"vast"uitvoerend personeel enbijdenatuurbeschermingsorganisaties 180personen (ruim 100manjaren)op
eentotaalvan 170man"vast"personeel (zietabel3.5).
Indeafgelopenjaren isdeomvangvanzoweldecategorie
"los"personeelalsvanhetpersoneelwerkzaam inhetkadervan
AanvullendeWerken/E-regeling indegroenesector toegenomen.Dat
goldmetnamevoor laatstgenoemdegroep tewerkgestelden,welke
toenamvanongeveer 650in 1970tot2.650in 1975.Dezeontwikkelinghoudtvrijweluitsluitendverbandmetdeongunstigewerkgelegenheidssituatie.Bijeenverdere stijgingvandewerkloosheid
moetrekeningworden gehoudenmeteentoenemend aantaltewerkgestelden.Dithangtmedeafvandetenemenbeleidsmaatregelen.
Behalvegenoemderegelingenkomt tewerkstellingvoor inhet
kadervandeWet SocialeWerkvoorziening 1). Volgens informatie
vandezijdevanhetMinisterievanSocialeZaken 2)waren in1970
ongeveer5.500personenkrachtensdezevoorzieningwerkzaam inde
groenesector.Ditaantal steeg totongeveer8.000in 1972en1973,
entotruim 10.000in 1975.Geziende lichamelijke en/ofgeestelijkehandicapskannietvaneen"volwaardige"arbeidsinzetworden
gesproken.Doorgaanshanteertmen inditopzichteenregelvan1
op4,wat in 1975zouneerkomenopcirca2.500manjaren.
Aanbodvanschoolverlaters 1975-1980
Vanhetindeperiode 1970-1975 totdegroenesectortoegetredenpersoneelwasvoorzoverbekendvanmetnamehetuitvoerend
personeel eengrootdeelafkomstig uitanderebedrijfstakken.Mede
vanwegehetniet zogroteaanbodvangediplomeerde schoolverlaters,
afkomstigvanscholenwelkeopleidenvooreenberoep indegroene
sector,moestmeneenberoep doenopdezeuitanderebedrijfstakkenafkomstige categorieënpersoneel.Vanbelang isnudevraag
hoeindebehoefte aanpersoneel tot 1980wordtvoorzien.
Eenbelangrijk element indetoetreding isdeontwikkeling
vanhetaantal leerlingendatjaarlijks deschoolverlaatwaaropleidingen tenbehoevevandegroenesectorwordenverzorgd.Het
aantal leerlingen indehoogsteklasvanlagereagrarische scholen
met tenminsteëénvakrichting gerichtopdegroene sector (incl.
bosbouw)veranderde tussen 1970en 1973nauwelijks.Daarnatrad

1) Ziebijlage.Begrippen.
2) MinisterievanSocialeZaken,SocialeWerkvoorzieningvoor
hand-enhoofdarbeiders,DenHaag.
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echtereensterke stijging inwelke zichindedaaropvolgende
jarenhandhaafde.Ter illustratie enige cijfers:in 1970circa
930leerlingen indelaatsteklas,in 1975circa 1.350 enin 1977
circa2.5001).Gezienhetaantalaanmeldingenvanleerlingenvoor
heteersteleerjaarendeinstroomvan leerlingenuitoverigevormenvanvoortgezet onderwijs indelatere leerjaren 2)isteverwachtendatdestijgingvanhetaantal leerlingen inhetvierde
leerjaarvoorlopignogwel zaldoorgaan,enin 1980vermoedelijk
zalliggenoprond 3.200.Eenenanderhoudtvoordeperiode19751980naar schatting 12.300gediplomeerde schoolverlatersvanlagereagrarische scholenmeteenopdegroenesectorgerichteopleidingin.
Langniet alleleerlingendiedezeopleidingvolgen,willen
indegroenesectorwerken.Tussen 1970en 1975wasdatongeveer
30%.Eenzelfdepercentagevoordeperiode 1975-1980betekenteen
aanbodvancirca3.700gediplomeerde schoolverlatersvanlagere
agrarische scholendieeenbaan indegroenesector zoeken.Inde
afgelopenjaren isdebelangstellingvooreendergelijke opleiding
echter toegenomen.Eenpercentagevan 35%ligtdanookmeervoor
dehand,wat incombinatiemethet stijgend aantal leerlingenzou
neerkomenopeenaanbodvannaar schatting4.300schoolverlaters.
In 1975volgden intotaal2.550leerlingenmiddelbaaragrarischonderwijsmeteenopdegroenesector gerichteopleiding 1)
(incl.bosbouw).Tenopzichtevan 1970met 1.950 leerlingenbetekentdateenaanzienlijke toeneming.Vanaf 1975ishetaantal
leerlingen sterkgestegen ,namelijk tot4.060inhet schooljaar
1977/1978.Ondanks eenstijgingvanhetaantalwas inditlaatste
jaardegroeirelatief gezienechterminder grootdanindedaaraanvoorafgaandejaren.
Devoorhetonderzoek relevante scholenvoorhoger agrarisch
enbosbouwkundig onderwijs teldenbegin 1975circa950leerlingen.
Invergelijkingmet 1970ishetaantalmet tweederdetoegenomen.
Desterkegroeikwamvooralvoorvanaf1973.
Wanneerdegroeivanhet leerlingenbestand opdemiddelbare
enhogereagrarischescholenzichindekomendejarenhandhaaft,
danisopbasisvanhetvoorgaande teverwachtendatindeperiode
1975-1980circa 1.750 gediplomeerde schoolverlaters vanmiddelbare
encirca400vanhogereagrarische scholen indegroenesectoreen
baan zullenzoeken.

1) Bron:MinisterievanLandbouwenVisserij,DirectieLandbouwonderwijs.
2) Sindshet inwerking tredenvandewetophetvoortgezetonderwijs (in 1970)isvooralvanafhet schooljaar 1973-1974
eensteeds groteraantal leerlingenmetdezeopleidingbij
het lageragrarischonderwijs"terechtgekomen.
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Plaatsingsmogelijkhedenvoor schoolverlaters
Watdeafgestudeerdenvanhogereagrarische scholenbetreft,
eninzekere zinookdievanmiddelbare agrarische scholen,geldt
dathetvindenvaneenbaanindenaasteomgevingveelalnauwelijks
mogelijk is.Vergelijking vanhetaantalschoolverlaters naargebiedmetdedoorberoepsbeëindiging (pensionering,overlijdenen
arbeidsongeschiktheid) en-verandering openvallende endevanwege
uitbreidingvandeoppervlaktenieuwearbeidsplaatsenvoordecategorieënbedrijfsleiders,werkleiders en"overig"personeel ismede
doordebetrekkelijkkleineaantallennietmogelijk.Daarkomtnog
bijdatniet zondermeereenrelatie isteleggen tussendegevolgdeopleiding ende toekomstige functie.Zobleekb.v.datvande
bedrijfsleiders 20%eenhogereen31%eenmiddelbareberoepsopleidingheeftgevolgd,envandewerkleiders 36%eenmiddelbareen
57%eenlagereberoepsopleiding.Daar staatweerminofmeerde
tendentie tegenover datdeeisendieaannieuwpersoneelworden
gesteld steedshogerworden.
Invergelijkingmetdeperiode 1970-1975 zullentussen 1975
en 1980minder arbeidsplaatsen tevervullen zijn.Datheeft zowel
bijalternatiefA alsBvooralbetrekking opdecategorieuitvoerend ("vast")personeel (tabel3.6).Watbetreftdebedrijfswerkleiders enookwelvanhet"overig"personeel zijndeverschillen
mindergroot.

Tabel 3.6 Openvallende ennieuwearbeidsplaatsen indeperiode
1970-1980
Periode
1970-1975:
opengevallen arbeidspl.
nieuwearbeidsplaatsen
Totaal
1975-1980:
openvallende arbeidspl.
nieuwe arbeidsplaatsen
alternatiefA
Totaal
openvallende arbeidspl.
nieuwe arbeidsplaatsen
alternatief B
Totaal

Bedrijfs-Werk- Uitv. "Overig" Totaal
leiders leiderspers. personeel
380
140

225
170

52Ö~

395

3.020
2.465
5.485

135
210
345

3.760
2.985
6.745

435

245

2.710

160

3.550

90

110

2.200

100

2.500

525

355

435
60
—

4"95

4.910

260

6.050

245

2.710

160

3.550

70

1.450

70

1.650

3Ï5~ 4.160

230

5.200

49

Voordegediplomeerde schoolverlaters vanhogere agrarische
scholen lijkendevooruitzichten omindeperiode 1975-1980aan
werk tekomenoverhetalgemeenniet zogunstig alsvóór 1975.Van
allebedrijfs-enwerkleidersbeschikte in 1975 15%overeenHTSdiplomaenvandewerkleiders 4%.Ominprincipe dezesituatiete
handhaven zouvoor dezeperiodeeenaanwasvanongeveer 100HTS-ers
nodig zijn.Ervanuitgaand dataandefunctieuitoefening steeds
hogereeisenaanhetopleidingsniveauwordengesteld -jongebedrijfsleidershebbenmeeropleidinggehad danhunouderecollega'sendathet tevens gewenst isdateengroterdeeldan inhetverledenovereenHTS-diplomabeschikt-b.v.bijdebedrijfsleiders50%,
dewerkleiders 20%enhet"overig"personeel 10%-danzalerbehoefte zijnaannaarschatting 350HTS-ers.Ook indezerelatief
gunstige situatie zijnerminder arbeidsplaatsen danerschoolverlaters zijn (400)dieindegroene sectorwillenwerken.Daarkomt
nogbijdatnietalleschoolverlatersmeteen indefunctievanbedrijfsleider terechtkomen.Eerder zalsprake zijnvaneenminof
meergeleidelijke doorstroming naardeze functievaneenaantal
bedrijfs-eneventueelwerkleiders dieallangere tijdindegroene
sectorwerkzaam zijn.Deopdezemanierbeschikbaarkomendearbeidsplaatsenkunnendanwordeningenomendoorschoolverlaters.
Een toenemend aantalschoolverlatersmethogeragrarischof
bosbouwkundig onderwijsbetekentbijeeneventuele tewerkstelling
ophetniveauvanwerkleidermeer concurrentievoorschoolverlatersvanmiddelbare agrarische scholen.Dit temeeromdat tussen
1975en 1980eengroter aantalgediplomeerde schoolverlaters (ongeveer 1.750)vandeze scholeneenbaanindegroenesectorzal
zoekendanerarbeidsplaatsenbeschikbaar zijn.Omhetaantalbedrijfsleiders,werkleiders en"overig"personeelmeteenmiddelbareopleiding in 1980ongeveergelijk telatenzijnaandatin
1975zijnerongeveer 300MTS-ersvandevakrichting aanlegen
onderhoud,bosbouw e.d.nodig.Doordehogereeisendieaanhet
opleidingsniveauvoorhetvervullenvandergelijke functiesworden
gesteld -b.v.bijdebedrijfsleiders40%meteenmiddelbareopleiding,bijdewerkleiders 65%,het"overig"personeel 20%enhet
uitvoerendpersoneel 2%-zalerindeperiode 1975-1980behoefte
zijnaannaarschatting 650gediplomeerdeMTS-ersvoordegroene
sector.
Ongetwijfeld zalzichookophetniveauvandewerkleiding
hetverschijnsel voordoendateendeelvande arbeidsplaatsen
wordtvervuld doorpersonenmeteenhogereopleiding,terwijltevens sprakezal zijnvanenigedoorstromingvanuitvoerendpersoneelnaardewerkleiding.Onder invloedhiervan endoorhetbeperkteaantalopenvallende arbeidsplaatsenbijdewerkleiding,
evenals eentoenemend aantalschoolverlatersvanmiddelbare agrarischescholen,zaleenaanzienlijk deelvandeze categoriewerk
moetenaanvaardenophetniveauvanuitvoerend personeel.Devraag
isechterofmendaarmeegenoegenwilnemen.Uitdeenquêteonder
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hetuitvoerend personeel 1)bleekditreedsvoortekomen.Gelet
opdebeperktemogelijkhedeneldersgeschiktwerk tevinden,dient
rekening tewordengehoudenmeteentoenemend aantalmiddelbare
schoolverlatersbijdecategorieuitvoerendpersoneel.Datleidt
opzijnbeurtweer totmindermogelijkhedenvooreeneveneenssterk
stijgend aantal schoolverlatersvanlagereagrarischescholen.Door
dergelijke ontwikkelingenzullendelagergeschooldenwellichtminderkansmakenopeenplaats indegroene sector.Dezemoeilijkheden zullenminderwordennaarmatedeomvangvanhetpersoneelsbestandkan toenemen,vooralalsgevolgvaneengrotereoppervlakte
vanmetnamegemeentelijkebeplantingen.
Verwachtwordt dat indeperiode 1975-1980intotaalongeveer
4.300gediplomeerdenvandevakrichting aanlegenonderhoud,boomteeltofbosbouwde lagereagrarische scholenverlaten.Onderinvloedvanpensionering,overlijdenenarbeidsongeschiktheid alsook
doorberoepsveranderingwaarbijmennaareenanderebedrijfssector
vertrekt,zullenerbijdecategorieuitvoerendpersoneel indeze
perioderuim2.700arbeidsplaatsenopenvallen (zietabel3.3).
Dooruitbreidingvandeoppervlaktekomtdaarnogeenaantalnieuwe
arbeidsplaatsenbij.Waarschijnlijk zaltot 1980deoppervlakte
gemeentelijkebeplantingenmet7.500ha (alternatief B)worden
uitgebreid,terwijlookenigetoenamevandeoppervlaktebeplantingenbijparticulierebedrijven,instellingene.d. isteverwachten.Dat zouresulteren innaarschatting 1.450nieuwearbeidsplaatsen (zieo.m. tabel 2.3).Intotaalzoudenerdanplaatsingsmogelijkheden zijnvoor 4.160manuitvoerend "vast"personeel.Een
grotereuitbreidingvandeoppervlaktebeplantingen-alternatief
A: 10.000ha-zalvermoedelijk 4.900tevervullen arbeidsplaatsen
opleveren.
Vanbelang isdevraaghoeindezebehoefteaanuitvoerend
personeel tot 1980wordtvoorzien.Aangenomen isdatdeopenvallendearbeidsplaatsen- zoalsdatoverhetalgemeenookinde
periode 1970tot 1975hetgevalwas-weerwordenvervuld.Verder
iservanuitgegaan datdeberoepsverandering deomvangaanneemt
zoalseerder isgeschetst.Bovendien isverondersteld datdeinschakelingvan"los"personeel (seizoenkrachten,part-timers e.d.)
evenals tewerkstelling inhetkadervanAanvullendeWerken/E-regelingofvolgens deWetSocialeWerkvoorziening tussen 1975en
1980ongeveer indezelfdematezalplaatsvindenalsvan 1970tot
1975.
Indienwordtaangenomendatalléénschoolverlatersvanlagere
agrarische scholenvandevakrichting aanlegenonderhoud,boomteeltofbosbouw indegroenesectorworden tewerkgesteld,dan
zoudatbijalternatief Bplaatsing inhoudenvoormaximaal 4.160

1) Spierings,C.J.M,enC.M.vanElk,1977,Werknemers inde
groene sector:hunkijkopwerk enberoep,DenHaag.
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vande4.300schoolverlaters.BijalternatiefA zouden inditopzichtalleschoolverlaters (4.900arbeidsplaatsen)plaatsbaarzijn.
Het isechterniet reëelaantenemen,datdetoetredingvolledig
langsdezeweg zalverlopen.Ditwas inhetrecenteverleden,zoalsuitdeenquêteonderhetuitvoerend personeelbleek,ookniet
hetgeval.Indepraktijk zaldesituatieanders liggenenzalde
groenesectorminder schoolverlaters opnemen.
Hoegroot zalhetaantalplaatsbare schoolverlatersvanlagereagrarische scholen zijn?Erzijntweeuitgangsposities mogelijk,
welkeuitgenoemde enquête zijnafgeleid.Gebleken isdat inde
periode 1970-197555%vanhet totaleaantalopengevallenennieuwe
arbeidsplaatsen is ingenomendoorpersonendieopdegroenesector
gerichtdag-en/of cursusonderwijsdanwel agrarisch dagonderwijs
hebbengevolgd.Indienindeperiode 1975-1980eenzelfdepercentagevanhet totaleaantalbeschikbaarkomendearbeidsplaatsen zou
kunnenwordeningenomendoorgediplomeerde schoolverlaters van
lagereagrarische scholenmeteenopdegroenesectorgerichteopleiding (aanleg enonderhoud,boomteelt,bosbouw),danzoudatbij
alternatief B (4.150arbeidsplaatsen)werkbieden aanongeveer
2.300personen.Sinds 1973isechterhet aantal schoolverlaters
vandeze richtingnogalgestegen,alsgevolgwaarvanhetpercentagehoger zalliggen,waarschijnlijk tegen75%.Dat zal inhouden
datindeperiode 1975-1980circa3.100 schoolverlaters vanlagere
agrarische scholenindegroene sector terechtkomen.BijalternatiefA (4.900arbeidsplaatsen)kunnendatercirca3.650zijn.Een
enander incombinatiemeteentoenemend aantal schoolverlaters
vanmiddelbare agrarischescholen.
Uitdezelfdeenquêtekwamnaarvorendat tussen 1970en1975
circa75%vandegediplomeerde schoolverlaters vanlagereagrarischescholendieindegroene sectorwildenwerken rechtstreeks
nadeschoolopleiding daarin terechtkwam,terwijleendeelerpas
naenkelejareninbelandde.Ditpercentage konaanvankelijk zo
hoog zijndoorhet geringe aanbodvanschoolverlaters endegrote
vraagnaarpersoneel.Hetsindsenigejaren sterkgestegenaanbod
vanschoolverlatersvanlagere agrarische scholen zalevenwel toetreding totdegroenesectorenkelejarennade schoolopleiding
eerderbemoeilijken danvergemakkelijken,zekeralsmenletophet
toenemend aanbodvanschoolverlatersvanmiddelbare agrarische
scholendatgenoegenneemtmet tewerkstelling alsuitvoerendpersoneel.Ditpercentagekanmedeopgrondvandeomstandigheid dat
indepraktijkopenstaande functiesnogwel eensdooranderenwordenvervuld,wat lager liggen,waterwaarschijnlijk toezal leidendattot 1980ongeveer 3.100 schoolverlaters indegroenesectorterechtkomen.
Indiendeontwikkelingvanhetaantal schoolverlaters ende
toetreding totdegroenesectorverloopt zoals isaangegeven,dan
biedenalleenhetnoordenenzuidenper saldoaanvoldoendeschoolverlatersplaatsingsmogelijkheden (tabel3.7).Inderestvanhet
land-inhetoostenmaarvooral inhetwesten- zijntot 1980
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meer schoolverlaters teverwachtendanerarbeidsplaatsenbeschikbaarzijn.Datgeldt zowelvoordewaarschijnlijk geachtegematigde toeneming (alternatief B)vanhetaantalarbeidsplaatsenals
vooreensterke toenemingdaarvan (alternatief A ) . Indieninde
periode 1975-1980eenaanzienlijk groterdeelvanhetaantalopenvallende ennieuwe arbeidsplaatsenbijdecategorieuitvoerend
personeelwordt ingenomendoorschoolverlatersvanmiddelbareagrarische scholenofdoorandere categorieënpersoneel (Aanvullende
Werken/E-regeling,Werkvoorzieningschappen e.d.)dan vóó 1975,
danzullenookeldersbijdeplaatsingvanschoolverlatersproblemenontstaan.

Tabel 3.7 Aantal schoolverlaters vanlagereagrarischescholen,
aantal openvallende ennieuwearbeidsplaatsenvooruitvoerend personeelenmogelijke toetreding totdegroene
sector indeperiode 1975-1980
Noorden Oosten Westen Zuiden Totaal
Aantal schoolverlaters
van lagereagr.scholen
Alternatief B:
Aantal openvallendeen
nieuwearbeidsplaatsen
Mogelijke toetreding
vanschoolverlaters
AlternatiefA:
Aantalopenvallende en
nieuwe arbeidsplaatsen
Mogelijke toetreding
van schoolverlaters

300

1.000

2.300

700

4.300

~~
650

710

1.875

925

4.160

500

525

1.400

675

3.100

700

835

2.225

1.150

4.910

525

625

1.650

850

3.650

Tewerkstellingvanandere categorieënpersoneel
Inhetvoorgaande iseenrelatiefsterkematevan toetreding
vanschoolverlaters vanlagereagrarische scholenaangenomen.Of
indeperiode 1975-1980 inderdaad 3.100personenmeteennade
schoolopleiding indegroenesectorwerkvinden,wordtmedebepaald doordeontwikkelingvanhetaantalpersonendatwerkzaam
isopAanvullendeWerken/E-regeling 1).Bijeenverdere stijging
vandewerkloosheidwordtrekening gehoudenmet eentoenemendetewerkstelling opAanvullendeWerkenofvolgensdeE-regeling.De
omvangervanhangt afvandehiervoor tenemenbeleidsmaatregelen,

1)

Ziebijlage.Begrippen.
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terwijlookdeaardvandeterreinenwaardeze tewerkstelling
plaatsheeft eenbelangrijke rolspeelt.
Indeperiode 1970-1975washetmerendeelvanhetpersoneel
opAanvullendeWerken/E-regelingwerkzaam inbossenennatuurterreinen,waarveelal achterstallig onderhoudswerkwerdverricht ten
behoevevanbeheerseenhedenvandeoverheid,natuurbeschermingsorganisaties eneenbeperkt aantal (grote)particulierebeheerseenheden.Inbeginselhoudtdeze tijdelijke tewerkstelling eenzekere
matevanbeperking invandeplaatsingsmogelijkheden vanschoolverlaters.Aandeanderekantstaandoormiddelvandezeregelingenfinanciëlemiddelen terbeschikkingomdeinde loopderjaren
ontstanewerkachterstandbijhetonderhoudswerk tehelpenwegwerken,omdathetaantrekkenvanarbeid opeenanderewijzedaarvoor
nietlonend is.Uiteenhieromtrent inOverijsselverrichtonderzoek 1)bleek sprake tezijnvaneenomvangrijke achterstand -ongeveer685manjaar-bijhetonderhoudvanbossenennatuurterreinen.Eenbeperking ofopschortingvanb.v.deE-regeling zouer
toekunnenleidendatvanhetwegwerkenvandeze achterstandweinig terechtkomt,watmetnamehetgeval zalzijnbijdenatuurterreinen.
Eengeringeuitbreidingvandebestaande tijdelijkewerkgelegenheid indevormvanAanvullendeWerken/E-regeling -in1975
ruim2.650personenmet intotaal 1.250manjaren-welkeermet
nameopgericht isdewerkachterstand inbossen ennatuurterreinen
weg tewerken,zalnietdirect storendwerkenopdetoetredingvan
gediplomeerde schoolverlatersvanlagere agrarische scholen,zeker
nietwaardatbetrekkingheeftopgemeenten,particulierebedrijven,instellingen,hoveniersbedrijven e.d. Inzekere zingeldtdat
ookvooreengeringeuitbreidingvandetewerkstellingkrachtens
deWetSocialeWerkvoorziening 2). Deomvangvandezecategorie
personeel isindeafgelopenjarenevenwel sterktoegenomenen
zalnaarhetzich laataanzien tot 1980nogverder stijgen.De
indruk isdateenaanzienlijke stijgingvandeomvangvanofwel
hetaantaltewerkgesteldenopAanvullendeWerkenofvolgensde
E-regeling,ofwelkrachtens deWetSocialeWerkvoorzieningbeperkend zalwerkenopdeplaatsingsmogelijkhedenvan schoolverlaters
vanlagereagrarische scholen.Daarvan zaldes temeer sprakezijn
wanneerhetaantal tewerkgesteldenvolgensbeideregelingenstijgt.

1) VanderLinden,P.enC.J.M.Spierings,1977,Depotentiële
werkgelegenheid inhetonderhoud vanbossenennatuurterreineninOverijssel,DenHaag.
2) Ziebijlage.Begrippen.
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V e r w a c h t i n g e n v o o r de p e r i o d e 1 9 8 0 - 1 9 8 5

4.1 Uitbreiding van de werkgelegenheid in bossen, natuurterreinen en beplantingen
De indeperiode 1975-1980openvallende ennieuwearbeidsplaatsen zijnmomenteel alvooreendeel ingenomen.Datkangebeurd zijndoor schoolverlaters vanmetnameagrarische scholen
(vakrichting aanleg enonderhoud,boomteelt,bosbouwe.d.)die
directnadeschoolopleiding ofenkelejarendaarna indegroene
sectorgingenwerken,terwijlookpersonenvanuitanderebedrijfssectoren indegroene sector terechtkonden.Daarnaast isindeafgelopenjaren intoenemendemateuitvoerend personeel tewerkgesteld opAanvullendeWerken,volgensdeE-regeling enkrachtensde
WetSocialeWerkvoorziening.
Dergelijkeontwikkelingen zullenongetwijfeld ookna 1980
voorkomen.Afhankelijkvandeomstandighedenkandeomvangvanhet
personeelsbestand aldannietverderuitgroeien.Ditalsgevolg
vanmeerofminder ingrijpendeveranderingen,zoals eentoenemende
oppervlaktebossen,natuurterreinen enbeplantingen,extensivering
vanhetonderhoudswerk,detechnischeontwikkeling e.d.Vanbetekenis zijneveneens devoortschrijdende loon-enanderekostenstijgingen,terwijlookeeneventuelevervroegdeuittreding ofverkortingvandewekelijksearbeidstijdvan invloedkanzijn.
-

Oppervlaktebossen

Watdebossenbetreft,kanwordenaangeslotenbijdeinde
Structuurvisie Bosbouwaangekondigde plannen totuitbreiding van
deoppervlaktebossen 1).Ditmethetoogopdestijgendebehoefte
endegroterwordende schaarste aandegrondstofhout,debehoefte
aanbosvoordeopenluchtrecreatie,alsookdebijdragevanhetbos
tothet landschap endeinstandhouding vanhetnatuurlijkmilieu.
Hetbestaande enbesahikbaarkomende instrumentarium vanjuridische
(Boswet),planologische (WetopdeRuimtelijke Ordening),financiële (stimuleringsbijdragen) enfiscaleaard speelt inditopzichteenbelangrijke rol.Afhankelijk daarvanwordt toegewerkt
naareenuitbreidingvanhetbosareaalmet intotaalongeveer
50.000havoordeperiode totindejarennegentig.Hierin isvolgensdeStructuurvisiebegrepende trendmatigevoortzettingvan
dereedsplaatshebbendeuitbreiding ende inhetvoornemenliggendeplannenvanintotaal 30.000à35.000ha.Daartoedragenzowel

I) MinisterievanLandbouwenVisserij, 1977,Structuurvisieop
hetbos endebosbouw,DenHaag,blz. 42e.V.
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debasisplannenvoordeopenluchtrecreatie (MinisterievanCultuur,
RecreatieenMaatschappelijkWerk),deinrichtingswerkeninFlevoland (MinisterievanVerkeerenWaterstaat)alsdelandinrichtingprojecten (MinisterievanLandbouwenVisserij)enherinrichtingswerkzaamhedenbij.
Tegendezeachtergrond iserhiervanuitgegaandatinde
periode 1980-1985jaarlijks zo'n5.000ha-intotaaldus 25.000
ha-nieuwboswordt aangelegd.Deglobalenormstellingvanéén
manop 100à 150habos,zoalsvermeld indeStructuurvisie,kan
hieropvanwegehet relatief arbeidsintensieve karaktervandeaanleg-eneersteverzorgingswerkzaamhedenniet zondermeerworden
toegepast.Aandeanderekantishetdevraag ofvoordeuitvoeringvanditwerk deomvangvanhetpersoneelsbestand drastisch
dient tewordenuitgebreid,gezienhetgeleidelijkekaraktervan
deuitbreiding evenalsdeomstandigheid dateenaanzienlijkdeel
ervanreedswasgepland.Hetspecifiekekaraktervandewerkzaamhedenendetoenemendeneigingvandeoverheidhetwerkaanparticulierebedrijvenuit tebesteden,kan-afhankelijkvandeorganisatievandewerkzaamhedenendemechanisatie -bijdezebedrijvenleiden totenige toenemingvandeomvangvanhetuitvoerend
personeelsbestand,bijvoorbeeld met 100man.Op lange termijnbezienzalvoordezemogelijkeuitbreidingmet 25.000hawaarschijnlijkweldeglobalenormvanéénmanopgemiddeld 100hazijnte
hanteren.Opgemerktwordtdateenverschuiving inhetbodemgebruik
vanlandbouwgrond naarbosgrond directegevolgenheeftvoorde
werkgelegenheid inhetalgemeendoordeverschillen inarbeidsdichtheid,namelijkvanéénmanopgemiddeld 25hanaaréénman
op'100ha 1).Vanbelang isdanwelke categoriepersonendezearbeidsplaatsen zalinnemen.
Oppervlakte natuurterreinen
Indez.g. Relatienota 2)iseenbeleidsinstrumentariumgeïntroduceerd enisglobaalaangegevenopwelkewijzewaardevolle
agrarische cultuurlandschappen 3)vanuithetoogpuntvannatuur1) Vergelijk:MinisterievanLandbouwenVisserij, 1977,Landbouwverkenningen,DenHaag,blz. 112-116.
2) TweedeKamerderStaten-Generaal,zitting 1974-1975,Notarelatie tussen landbouwennatuur-enlandschapsbehoud,DenHaag.
3) Waardevolle agrarische cultuurlandschappen kunnenwordengekenmerktdoor:
a.deaanwezigheidvanwaardevolle a-biotische en/ofbiotischeeigenschappen enstructuren;
b.deaanwezigheid vanobjectenvanhistorischebouwkunsten
vanhistorisch-geografischepatronenenstructuren.
Voorbeeldenvanwaardevolle cultuurlandschappenzijn:
weidevogelgebieden inZuidwest-Friesland, slagenlandschappen
inZuidwest-Drenthe,houtwallenlandschappen inTwente,
Waterland,KrommeRijngebied,Dommeldal,Mergelland e.d.
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enlandschapsbehoud zijnveilig testellen.Daarbij isuitgegaan
vaneenversterkingvandebeheersfunctievandelandbouwenvan
devormingvanreservaten I).Indebeheersgebieden zaldeagrarischeexploitatie gericht zijnopbeheerenbehoud,eventueelop
eenontwikkeling vaneengunstigmilieuvanfloraenfaunaenvan
natuurlijkeenlandschappelijkeverscheidenheid.Verderbetreft
hetgrondenwaar inverbandmetdekwaliteit enkwetsbaarheid in
natuurwetenschappelijk enlandschappelijk opzichteengerichtbeheernodig is.Dezegronden zullen tenbehoevevanreservatenaan
hetagrarischgebruikwordenonttrokken,waarbijmendenktdeagrarischeexploitatie ondergeschikt temakenaannatuur-enlandschapsbehoud.
Oplangere termijnbezien,ishetdebedoeling datopmaximaal 200.000hectare landbouwgrond het instrumentariumvande
Relatienotawordt toegepast.Daarvan zal 100.000hectare totbeheersgebiedwordenbestempeld.Daarnaastwilmentezijnertijd
100.000hectarehetkaraktergevenvanreservaatsgebiedmeteen
gerichtnatuur-en/of landschapstechnischbeheer.Deomvangvande
beschikbaremiddelenendeselectievandegebiedenmakeneenfaseringnodig.Voordeeerstefasewordt uitgegaanvanglobaal
100.000ha,waarvanvoor tweederdedeelbeheersovereenkomstenwordenafgesloten envooreenderdedeel totreservaatvorming dooraankoop zalwordenovergegaan 2). Dezeaankoop zalnaarverwachting
meestalplaatshebbenopvrijwilligebasis.Ditafgezienvande
specifiekemogelijkheden totverwervingvangronden inhetkader
vanruilverkavelingen enlandinrichting.NaastdeNatuurbeschermingswetbiedendeBoswet (b.v.doorhetopleggenvaneenkapverbod),deNatuurschoonwet endeMonumentenwet (beschermingvan
stads-endorpsgezichten e.d.) eveneensmogelijkheden tothetinstandhoudenvanwaardevolle cultuurlandschappen.
Hetbeleid tenaanzienvandeaankoopvancultuurgrondvoor
dereservaatvorming hangt afvantoekomstige regeringsbeslissingen.
Hoewelvoorderealisering vandeeerste fasegeentijdsduuris
bepaald,wordt aangenomendat tot 1990voor 30.000hectarereservaatvorming isbereikt envoor 70.000hectare beheersovereenkomsten
zijnafgesloten3).

1)

Zie:MinisterievanCultuur,Recreatie enMaatschappelijk
Werk, 1977,Structuurvisienatuur-enlandschapsbehoud,Den
Haag,blz. 64e.v.Vergelijk ook:Landbouwverkenningen,
blz. 93e.v.
2) Zie:Structuurvisie natuur-enlandschapsbehoud,blz.68e.v.
TweedeKamerderStaten-Generaal,zitting 1976-1977,Nota
LandelijkeGebieden,DenHaag,blz. 116e.v.
3) NotaLandelijkeGebieden,blz.63.
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Ofinhetkadervandeovereenkomstenindebeheersgebieden
extra-werkgelegenheid indegroenesectorwordt geschapen,isnog
maardevraag.Indezegebiedenwordt immersuitgegaanvaneen
agrarischebedrijfsvoering,waarbijhetbeheerplaatsvindt doorde
particuliere grondgebruikers.Ditbetekent datdelandbouwerals
eigenaaren/ofgebruikervandegrondbij zijnbedrijfsvoering
handelingen-meteenfinanciëlevergoeding-verrichtoflaatverrichtenonderomstandighedendiepassen inhetbeheervannatuurenlandschapsbehoud. Indienhetwerk aanderdenwordtuitbesteed,
isinbeginselenige toenemingvandeomvangvanhetpersoneelsbestand indegroene sectordenkbaar.Ofdathet geval zalzijn,
hangtafvandehoeveelheid teverrichtenwerk,deaardvanhet
bedrijf-aldanniet specifiek opdegroene sectorgericht-dat
ditwerkuitvoert,inpassingvanhetwerk inhetbestaandewerkpakket e.d.
Andersdan inbeheersgebieden,waarde landbouwershetbeheer
voeren,zullendereservatenwordenverworven enbeheerd doornatuurbeschermingsorganisaties 1).Deactiviteitenvandeparticulierenatuur-enmilieubeschermingsorganisaties zijno.m.gericht
ophetaankopenenbeherenvannatuurterreinen enonderdelenvan
waardevolle agrarische cultuurlandschappen.Aanvankelijkkonden
dezeorganisatiesbelangrijke objectenuiteigenmiddelenverwerven,maar sindseenaantaljarenwordendeaankopenmeestalop
fifty-fifty-basisgesubsidieerd doorrijkenprovincie.Ookworden
vanoverheidswege intoenemendematebijdragenverstrekt inde
kostenwelkeverbonden zijnaanhetbeheer 2). Deregeringwildit
beleidvoortzetten enzomogelijkversnellen3).
Indezereservaatsgebieden zalsprake zijnvaneenverlies
aanagrarischewerkgelegenheid,datslechts tendelewordtgecompenseerd door tewerkstelling indezegebiedenmetnaarschatting
150personen.Overigens ishetwel zodatdereservatennogin
zekerematebijdragen aandeagrarischeproduktie.Behalvewaarschijnlijk enige toenemingvanhetaantalpersonen(circa 80)belast
metvoorlichting,rondleiding,natuurbescherming e.d. alsgevolg
vaneenuitbreiding vandeoppervlaktenatuurterreinen isvooralsnoggeenverdereextra-werkgelegenheidindegroenesector teverwachten,omdathethuidigeaantal arbeidskrachten toereikendis.
Menkan zichwelafvragenwat eroplangere termijnzalgebeuren
metdeomvangvanhetuitvoerendpersoneelsbestand,namelijkindiengeenaanvullingofvervangingvanuitdeagrarischesector
plaatsheeft.Deverwachting isdatdergelijkeontwikkelingen eerst
na 1985eenrolspelen,waarbij deaardvandenatuurterreinen,
zoalsheideterreinen,rietlanden,blauwgraslanden,duinen e.d.,
geletopdeverschillen inarbeidsdichtheid van invloed zijn (van

1) Relatienota,blz. 37e.v.
2) NotaLandelijkeCebieden,blz.147-151.
3) NotaLandelijkeGebieden,blz.127-128.
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éénmanopgemiddeld 25habijagrarisch gebruiknaar éénmanop
50à 100ha). Vanbelang zijnbovendiendebeschikbare financiële
middelen endemogelijkheid aanvullendewerkgelegenheidsprojecten
uit tevoeren inhetkadervandez.g. E-regeling b.v. wathet
achterstallig onderhoudswerkbetreft.
-

Oppervlaktebeplantingen

De toekomstige ontwikkelingvandeoppervlaktebeplantingen
wordt doorverschillende factorenbepaald.Als zodanig isvaninvloed degroeivandebevolkingwelke zal leiden toteenverhoging
vandevraagnaar ruimteo.m.tenbehoevevanderecreatie.
Vanmeerbelang isdeontwikkelingvande openluchtrecreatie
binnendestedelijkewoongebieden,inlandelijke gebiedenbinnen
de stedelijke invloedssfeer eninrecreatieprojecten dichtbijde
steden.IndeStructuurvisieOpenluchtrecreatie 1)iseenglobaal
overzicht gegevenvaneenaantal inde toekomst terealiseren
recreatieprojecten.Ditzijnnieuwegroenelementendiehet landschapkunnenverrijken,zowelwatbetreft derecreatievebeleving
alsuiteenoogpuntvanverscheidenheid vanhetmilieu.Intotaal
ishier circa55.000hameegemoeid,verdeeld overongeveer 100
projecten,waarvan 30.000hawater isen 12.000ha zalwordenbebost.Deuitvoeringvanditprogramma zalgefaseerd enafhankelijk
vandefinanciëlemogelijkheden eenaantaljarenduren.Verwacht
wordt dateendeeldaarvanindeperiode 1980-1985,enwellichtal
vóór 1980,zijnbeslagkrijgt,watopzichtotextra-werkgelegenheid zalleiden zowelwatbetreft deaanlegalshetonderhoudervan.Overdeomvangvanhetdaaruitvoortvloeiende aantalnieuwe
arbeidsplaatsenvaltweinigmetzekerheid tezeggen,temeerook
omdateendeelvanhetwerk-evenals inhetverleden-buitende
eigenlijkegroenvoorziening ligt,zoalscultuurtechnischewerken,
transportwerk,wegenbouw e.d.Een toenamemet 150manuitvoerend
personeel isechternietuitgesloten.Welduidelijk isdatdebehoefteaanrecreatieprojectenhetgrootst isinhetwestenvanhet
land,waardeaanlegdehoogsteprioriteitzalkrijgen2 ) .
Eenbelangrijke factor iseveneensdemetnamevoordeopvang
vandenatuurlijke aanwasvandebevolking teverwachtenwoningbehoefteendedaarmeegepaard gaandeuitbreidingvandeoppervlakte
groenvoorzieningen,zoalsplantsoenen,speelweiden,sportvelden
e.d.Datheefthoofdzakelijkbetrekking opstadsuitbreiding en
nieuwewoonwijken.Somskanhetnodig zijninbestaandewijken
voorzieningen aantebrengen indevormvanstadsparken.

1) MinisterievanCultuur,RecreatieenMaatschappelijkWerk,
1977,Structuurvisie openluchtrecreatie,DenHaag,
blz. 50-53.
2) Structuurvisieopenluchtrecreatie,blz.52.
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Voordeperiode 1975-1980isinhetvoorgaandeaangenomendat
deoppervlaktegemeentelijkebeplantingenmetcirca7.500hawordt
uitgebreidbijeenarbeidsdichtheid vanéénmanopgemiddeld 3,5
ha.Indit lichtbezienengeletophetvorenstaande ishetonwaarschijnlijk daterna 1980geenuitbreidingmeer zalvoorkomen.
Medemethetoogopdebeperktbeschikbare financiëlemiddelenis
hetnietuitgeslotendatdeoppervlaktegemeentelijkebeplantingen
indeperiode 1980-1985metcirca5.000ha toeneemt.Indiende
voordeperiode 1975-1980aangehoudenarbeidsdichtheid ookvoor
1980-1985geldt,betekentdatbijeenuitbreiding vandeoppervlaktegemeentelijkebeplantingenmet5.000hacirca 1.400nieuwe
arbeidsplaatsenbijdecategorieuitvoerendpersoneelvangemeenten,hoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven.
Alsgevolgvanrationalisatie enmechanisatie,extensivering
vanhetonderhoudswerk,het strevenomdeonderhoudskostenvande
groenvoorziening zolaagmogelijk tehouden e.d. iswellicht een
verschuivingmogelijkvanéénmanopgemiddeld 3,5hanaar 3,7ha.
Afhankelijkvandeontwikkeling vandeoppervlaktebeplantingen
indeperiode 1975-1980kandatbijeenuitbreidingvandeoppervlaktemet5.000ha- intotaaldus63.200ha- in 1985leidentot
circa400nieuwearbeidsplaatsen tenopzichtevan1980.

Tabel4.1 Geschatte omvangvanhetuitvoerend personeelsbestand
bijgemeenten,hoveniers-en groenvoorzieningsbedrijven
in 1980en 1985
1980 Oppervlakte gemeentelijkebeplantingen 58.200ha 60.800ha
Arbeidsdichtheid
1:3,5 ha 1:3,5ha
Aantalarbeidsplaatsen (uitv.personeel)ingemeentelijkebeplantingen
16.600
17.350
1985 Oppervlaktegemeentelijkebeplantingen 63.200ha 65.800ha
Arbeidsdichtheid
1:3,5 ha 1:3,5 ha
Aantalarbeidsplaatsen (uitv.personeel)ingemeentelijkebeplantingen
18.000
18.800
Aantalnieuwearbeidsplaatsen 1985
t.o.v. 1980
1.400
1.450
Oppervlaktegemeentelijkebeplantingen 63.200ha 65.800ha
Arbeidsdichtheid
1:3,7ha 1:3,7 ha
Aantalarbeidsplaatsen (uitv.personeel)ingemeentelijkebeplantingen
17.000
17.800
Aantalnieuwe arbeidsplaatsen 1985
t.o.v. 1980
400
450

Hetgeheeloverziend kanworden gestelddatdeomvangvanhet
aantalarbeidsplaatsen sterkafhangtvandematewaarindeoppervlaktegemeentelijkebeplantingenwordt uitgebreid,vooral indien
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dearbeidsdichtheidnietverandert.Wanneerde arbeidsdichtheid
welverandert,watwaarschijnlijkerwordt geacht,danzaleenrelatiefkleinewijziging alsterkdoorwerken indeomvangvanhetpersoneelsbestand.Naasteenwaarschijnlijketoenemingvan400nieuwe
arbeidsplaatsenbijdegemeentelijkebeplantingen alsgevolgvan
eenuitbreidingvandeoppervlakte,iswellicht ookeentoeneming
mogelijkvannaar schatting 100manuitvoerendpersoneeltijhoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven,diewerken inbeplantingen
vanbedrijven,instellingene.d.Voordeperiode 1980-1985 zoudat
intotaal500nieuwearbeidsplaatsenmet zichmeebrengen.

4.2 De ontwikkeling van het personeelsbestand
Openvallende arbeidsplaatsen
Evenals indeperiode 1975-1980zaltussen 1980en 1985een
aantalpersonenwegenspensioneringhetberoepbeëindigen.Daarnaast zijnfactorenvan invloed alsoverlijden engeheleofgedeeltelijkearbeidsongeschiktheid. Gevolgvaneenenanderisdatvan
1980-1985 intotaalruim3.400personengeendeelmeeruitmaken
vanhetpersoneelsbestand indegroenesector.Decategorieuitvoerendpersoneelheeftmet2.600arbeidsplaatsen daarvanhet
grootsteaandeel.Bijdebedrijfs-enwerkleiders enhet"overig"
personeelbetrefthetresp.420,240en 160openvallendearbeidsplaatsen (tabel4.2).Naarwerkgeverscategorie valtdenadrukop
degemeentenmet2.200openvallende arbeidsplaatsen.Ditaantal
ligtaanmerkelijk lagerbijdehoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven,eigenarenenbeheerdersvanbossenennatuurterreinenen
handelaren ininlandsrondhout.
Indienhetaantalpersonendatvanberoepverandertenbuiten
degroenesectorgaatwerkenna 1980ongeveerevengroot is (ongeveer 300personen)als indedaaraanvoorafgaandevijfjaar,dan
zullenintotaalruim3.700arbeidsplaatsen indegroenesector
openvallen.Daarvan zijner450vandebedrijfs-en250vande
werkleiding,2.850vanhetuitvoerend en 170vanhet"overig"personeel.Dezecijfers zullenwathogeroflager liggenwanneer een
hogerof lagerpercentagepersonendoorberoepsverandering ineen
anderebedrijfssectorgaatwerken.
Tenaanzienvandeeigenaren enbeheerdersvanbossenennatuurterreineneninlandsrondhouthandelaren zullenalsgevolgvan
pensionering,overlijden,arbeidsongeschiktheid enberoepsverandering indeperiode 1980-1985naarverwachting 500personengeen
deelmeeruitmakenvanhetpersoneelsbestand.Naar functiebezien
betreft dat 100bedrijfs- en60werkleiders,300manuitvoerend
en40man"overig"personeel.Bijdegemeentenenhoveniers-en
groenvoorzieningsbedrijven zalhet indezeperiode gaanomintotaalruim3.200personen,namelijk 350bedrijfsleiders (incl.eigenaren), 190werkleiders,2.550manuitvoerend en 130man"overig"
personeel.
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Tabel4.2 Openvallende arbeidsplaatsen indeperiode 1980-1985
Eigenaarscategorie

Aantalopi snvallendearbe iidsplaatsenin
deperiodi e1980- •1985bij
bedrijfs- werkuitv.
overig
totaal
leiders
leiderspers. personeel

Eigenarenenbeheerdersv.
bossenennat.terreinen1)
Inl.rondhouthandelaren 2)
Gemeenten
Hov.-engroenv.bedr.2)

60
30
90
240

50
10
170
10

250
30
1.830
490

40
110
10

400
70
2.200
750

Totaaltberoepsbeëindiging
beroepsverandering

420
30

240
10

2.600
250

160
10

3.420
300

Totaal openvallende
arbeidsplaatsen

450

250

2.850

170

3.720

1) Excl.eigenaren.
2) Incl.eigenaren/firmanten.

Nieuwe arbeidsplaatsen
Tenaanzienvandebossenzaldeverhouding vanhet aantal
arbeidskrachten tothetaantalhectares tot 1985niet zoveel
veranderen.Uitbreidingvandeoppervlaktebosmetjaarlijksgemiddeld 5.000hax)kantotenige toenemingvandeomvangvanhet
uitvoerend personeelsbestand leiden.Naar schatting zoudatom
100manuitvoerend personeelmeerkunnengaanbijbedrijvendie
betrokken zijnbijdeaanleg eneersteverzorgingswerkzaamheden.
Oplangere termijnbezien zalditaantalhogerkunnenliggen,namelijkwanneer deglobalenormvanéénmanopgemiddeld 100habos
wordt gehanteerd.
Watdenatuurterreinenbetreft,iseentoenamevannaar schatting
150manuitvoerendpersoneelindeperiode 1980-1985waarschijnlijk.
Daarnaast iseentoenemingmogelijkvancirca80personenbelastmet
voorlichting,rondleiding,natuurbescherming e.d.Verderwordtgewezenopdeverschillendewerkgelegenheidsprogramma's vanhet
MinisterievanSociale Zaken,endeprogramma's voorvrijwillig
natuurbeheerwaarbijmogelijkheden aanwezig zijnomdemeestnoodzakelijkewerkzaamhedenuit tevoeren xx).

x) Zie:MinisterievanLandbouw, 1977,Structuurvisie ophet
bos endebosbouw,DenHaag.
xx) Zie:MinisterievanCultuur,Recreatie enMaatschappelijk
Werk, 1977,Structuurvisienatuur-en landschapsbehoud,
DenHaag.
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Overdewerkgelegenheidwelkevoortvloeit uitdeindetoekomstaanteleggenrecreatieprojecten 1)valtweinigmetzekerheid tezeggen,omdateendeelvanhetwerk-cultuurtechnische
werken,transportwerk,wegenbouw e.d.-buitendeeigenlijkegroenvoorziening valt.Een toenamemet circa 150manuitvoerendpersoneel lijktechterwelmogelijk.
Tenaanzienvandewaarschijnlijk geachteuitbreidingvande
oppervlakte gemeentelijkebeplantingenmet5.000ha isalleenin
bepaalde situaties eentoenemingvandeomvangvanhetpersoneelsbestandvanenigebetekenis teverwachten,namelijkwanneerde
arbeidsdichtheid tot 1985dezelfdeblijft alsmomenteelhetgeval
is (zietabel4.1).Eenverschuivingvanéénmanopgemiddeld 3,5
habeplantingennaar 3,7haiswaarschijnlijker,wat gepaard zal
gaanmeteentoenemingvanongeveer400manuitvoerend personeel
bijgemeenten,hoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven. Bovendien
iseentoenemingwaarschijnlijkvannaar schatting 100manuitvoerendpersoneelbijhoveniers-engroenvoorzieningsbedrijven die
werken inbeplantingenvanbedrijven,instellingen e.d.

Tabel4.3 Openvallende ennieuwearbeidsplaatsen indeperiode
1980-1985
Arbeidsplaatsen
1980-1985

Bedrijfs- WerkUitv. "Overig" Totaal
leiders
leiders pers. personeel

Openvallendearbeidsplaatsen
Nieuwe arbeidsplaatsen

450
50

250
50

2.850
900

170
80

3.720
1.080

Totaal

500

300

3.750

250

4.800

Als gevolgvandemogelijkeuitbreidingvandeoppervlakte
bossen,natuurterreinen enbeplantingen (incl.recreatieprojecten)
wordt indeperiode 1980-1985-opgrondvanhetreedsgesteldeeentoenamevandewerkgelegenheidverwachtvannaar schatting900
arbeidsplaatsenbijdecategorieuitvoerendpersoneel.Een stijgingvancirca50bedrijfsleiders,50werkleiders en80man
"overig"personeel zouhieraanparallelkunnenlopen.
Ondanks eenuitbreidingvandeoppervlakte zullenerinde
periode 1980-1985vermoedelijkmindernieuwearbeidsplaatsenbeschikbaarkomendantussen 1975-1980,metnamebijdecategorie
uitvoerendpersoneel (resp.900en 1.450;zieook tabel3.6).Daar
staat echter tegenoverdathetaantalopenvallende arbeidsplaatsen

1) Zie:MinisterievanCultuur,RecreatieenMaatschappelijk
Werk, 1977,Structuurvisie openluchtrecreatie,DenHaag.
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alsgevolgvanpensionering,overlijden,arbeidsongeschiktheid en
beroepsverandering naareenanderebedrijfssectorietshogerzal
liggen (resp.2.850en2.710).Per saldo zijnerdanindeperiode
1980-1985minderarbeidsplaatsen tevervullendantussen 1975en
1980.
-

Aanbod enplaatsingsmogelijkheden van schoolverlaters
1980-1985

Het zwaartepuntvandetoetreding tothet personeelsbestand
indegroenesector ligtna 1980-evenals indedaaraanvoorafgaandejaren-bijdecategorieuitvoerend personeelmetnaar
schatting 3.750tevervullenarbeidsplaatsen.Daarbij speeltde
vraaghoe indebehoefteaanpersoneelwordtvoorzien.Omdeze
vraag tekunnenbeantwoorden,isinzichtnodig inhetaanbodvan
schoolverlatersvanmetnameagrarischescholen,debelangstelling
vooreenfunctie indegroenesectorvanpersoneeldatineenanderebedrijfssectorwerkt,inschakelingvan"los"personeel entewerkstelling inhetkadervanAanvullendeWerken/E-regelingof
volgensdeWetSocialeWerkvoorziening.
Deonzekerheid omtrentdeontwikkelingvanhetaantalleerlingenengediplomeerde schoolverlaters opscholendieopleiden
vooreenberoep indegroenesector indeperiode tot 1980wordt
groterbijbeschouwing overdeperiode 1980-1985.Dit temeeromdatvanaf 1975destijgingminder forswas alsindedaaraanvoorafgaandedriejaar.Daarnaastbleekuitrecente gegevens 1)dat
het totaleaantal leerlingenvanheteerste leerjaar inhetschooljaar 1977-1978slechtsweinighoger lagdanin 1976-1977.Medeop
grondhiervandientrekening tewordengehoudenmeteenverdere
daling,nietalleeninrelatief opzichtmaarwaarschijnlijk inde
komendejaren-enzekerna 1980-ook inabsolute zinwaarbij
sprakezalzijnvaneendalingvanhet totaleaantalleerlingen.
Dergelijkeontwikkelingenwerkenmetenkelejarenvertragingdoor
opdeomvangvanhet leerlingenbestand inde laatsteklasvande
lagereagrarische scholen.Erisderhalvevanuitgegaandatinde
loopvandejaren tachtig eenafnemend aantalgediplomeerdende
lagereagrarische scholenverlaat,hetzijdoorverderonderwijs te
volgen,hetzijdoordeuitoefeningvaneenberoep indegroene
sector ofeenanderberoep.
Opgrondvandezeoverwegingen zullen indeperiode 1980-1985
naar schatting 15.500gediplomeerdenmeteenopdegroenesector
gerichte opleiding deagrarische scholenverlaten,waarvanervermoedelijk 5.500indezesectorwillenwerken.Hoeveel erdaarvan
meteennabeëindigingvandeschoolopleiding interechtkomen,
hangtvanverschillende ontwikkelingenaf.

I) MinisterievanLandbouwenVisserij, 1977,Gegevens inzake
deleerlingenbezetting vandelagereagrarische scholenin
Nederland,DenHaag.
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Aangenomenwordt datdeopenvallende arbeidsplaatsenweer
wordenvervuld.Indienalléénschoolverlatersvan lagereagrarische
scholenvandevakrichting aanleg enonderhoud,boomteelt ofbosbouwindegroene sector terechtkunnen,danzoudat indeperiode
1980-1985plaatsing inhoudenvan3.750vande5.500gediplomeerde
schoolverlaters.Het isechterdevraagofdegroenesectoreen
dergelijkgrootaantalkanopnemen.Indien zoals indeafgelopen
jarenhetgevalwas ruim70%vandegediplomeerdenvanlagereagrarische scholenindegroene sectorkomt,danzoudat inprincipe
plaatsmoetenbiedenaan3.850schoolverlaters.Gezienhet totale
aantalbeschikbaarkomende arbeidsplaatsen iseendergelijke ontwikkelingnietwaarschijnlijk.Het ligtmeervoordehand aante
nemen,datvande3.750openvallende ennieuwe arbeidsplaatsen
ongeveerhetzelfde ofwellicht eeniets lagerpercentage alsin
deperiode 1975-1980zalworden ingenomendoorschoolverlatersvan
lagereagrarische scholen.Ditmedemethetoogophet toenemend
aantalgediplomeerdenvandezescholendatnagedurende enigetijd
elders (bloemisterij,tuinbouwe.d.) tehebbengewerktalsnogin
degroenesectorwerk tracht tevinden.Vanbetekenis isbovendien
hetgroeiend aantalschoolverlaters vanmiddelbare agrarischescholen,waarbij eendeelvanwegedegeringe plaatsingsmogelijkheden
bijdewerkleidingnoodgedwongen genoegenzalmoetennemenmet
werkophetniveauvanuitvoerendpersoneel.Eenenanderzouer
toeleidendatdegroenesector indeperiode 1980-1985bijde
categorieuitvoerend personeelwerkbiedt aancirca2.600schoolverlatersvan lagere agrarische scholen.Hetaanbodvandezecategoriegediplomeerden isdanaanmerkelijk groter alserarbeidsplaatsenbeschikbaarkomen.Dat iseveneenshetgevalalsalléén
schoolverlaters dezearbeidsplaatsen zoudeninnemen.Zelfs indien
erindezeperiodemeernieuwearbeidsplaatsenkomendanisverondersteld,b.v.dooreensterkereuitbreiding vandeoppervlakte
gemeentelijkebeplantingenmaarmeernogdooreenmetbetrekking
daartoegeringereveranderingvandearbeidsdichtheid (ziétabel
4.1),dannogblijft ditaantalontoereikend omhetgroteaanbod
vanschoolverlaters vanlagere agrarische scholenindegroene
sectoroptenemen.
Hoeregionaalgezienhetverloop zalzijnvanhetaantal
schoolverlaters endetoetreding totdegroenesectorvaltmoeilijkteoverzien.Alswordt aangenomen datdeontwikkelingna 1980
ingrote lijnenverloopt als indeperiode 1975-1980danzullen
erinallegebiedenmeer schoolverlaters vanlagere agrarische
scholen zijndanerarbeidsplaatsenbijdecategorieuitvoerend
terbeschikking staan.Dat iswaarschijnlijk ookhet gevalalser
meermetnamenieuwe arbeidsplaatsen (zieooktabel4.1)bij zullenkomen.
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Tabel 4.4 Aantal schoolverlatersvan lagereagrarischescholen,
aantalopenvallende ennieuwearbeidsplaatsenvooruitvoerendpersoneelenmogelijke toetreding totdegroene
sector indeperiode 1980-1985
NoordenOostenWestenZuidenTotaal
Aantalschoolverlatersvan
lagereagrarische scholen
Aantalopenvallende en
nieuwearbeidsplaatsen
Mogelijke toetredingvan
schoolverlaters

400
525
375

1.250 2.950

900

650 1.700
425 1.200

5.500

875

3.750

600

2.600

Indeperiode 1980-1985zullenverder circa500arbeidsplaatsenbijdebedrijfsleidingencirca300bijdewerkleidingbeschikbaarkomen.Indienervanwordtuitgegaandatindezejarenhet
aantal schoolverlatersvanhogereenmiddelbare agrarische scholen
meteenopdegroenesectorgerichteopleiding gelijk isaandat
indedaaraanvoorafgaandevijfjaar,danzaleendeelvanbeide
groepengediplomeerden indeze sectormoeilijk aanwerkkunnen
komen.Verwachtwordt echter dathetaantal schoolverlaters dat
indezesectoreenbaandenkt tevindengroter is,namelijk
circa600schoolverlaters vanhogereencirca2.400vanmiddelbare
agrarische scholen.Alswordtaangenomendatdeeisendieaanhet
opleidingsniveauwordengesteldvoorhetvervullenvanfuncties
vanbedrijfs-enwerkleiders ongeveerdezelfdeblijvenofwellicht
ietshoger zijnalsvóór 1980,danzalertussen 1980en 1985naar
schattingbehoefte zijnaanongeveer 350gediplomeerdeHTS-ersen
650MTS-ersvandevakrichting aanlegenonderhoud ofbosbouw.
Nietalleschoolverlaters zullenevenwelmeteennadeopleiding
terechtkomen inde functievanbedrijfs-ofwerkleider.Somszal
sprake zijnvaneenminofmeer geleidelijke doorstromingvaneen
aantalvandezefunctionarissendieallangere tijdwerkzaamzijn
indegroenesectorwaardoordeopdezemaniervrijkomendearbeidsplaatsenkunnenworden ingenomendoorschoolverlaters.Hetgrote
aanbodvan schoolverlatersmethoger agrarisch ofbosbouwkundig
onderwijskanleidentotverhoogde concurrentiemet schoolverlaters
vanmiddelbare agrarische scholen.Hetnoggrotereaanbodvan
MTS-ers zaltotgevolghebbendateenaantal ervan terechtkomtop
hetniveauvanuitvoerend personeel,wat opzijnbeurtweerminder
mogelijkheden geeftvoorhet stijgend aantalschoolverlaters van
lagereagrarischescholen.
Overde inschakelingvan"los"personeel evenalsoverdetewerkstelling inhetkadervanAanvullendeWerken/E-regelingof
volgensdeWetSocialeWerkvoorziening valtweinig tezeggen.Wel
kanwordengesteld dateentoenemingervandeplaatsingskansen
vanvooral laaggeschooldenvermindert.
66

Slotbeschouwing

Uithetonderzoek isnaarvorengekomendatdegroenesector
indeafgelopenjareneenduidelijke groeiheeftvertoond,vooral
alsgevolgvandeuitbreiding vandeoppervlakte gemeentelijke
beplantingen.Medehierdoorkondeomvangvanhetpersoneelsbestand,inhetbijzonderhetuitvoerend personeel,aanzienlijk
toenemen.
Indebehoefte aanuitvoerend personeelkonvooreendeel
wordenvoorziendoorhetaantrekkenvanschoolverlatersvanlagereagrarische scholenmet opleidingenvooreenberoep indegroenesector.Tevenswerd inbelangrijkematepersoneel aangetrokken
uitanderebedrijfssectoren.Bovendien is"los"personeelingeschakeld,terwijleen toenemend aantalpersonenwerd tewerkgesteld inhetkadervanAanvullendeWerken,E-regeling ofvolgens
deWetSocialeWerkvoorziening.
Degroenesectorwas inruimemateeenbronvanwerkgelegenheidvoorschoolverlaters van lagereenookwelvanmiddelbareen
hogere agrarische scholen.Deze situatie leiddena 1973,tezamen
metdetoegenomenbelangstelling voorendebetekenisvandegroenesector,toteensteedsgroteraantal leerlingenopdezeagrarische scholen,metname indevakrichting aanlegenonderhoud.
Hetgevolgdaarvan isgeweest eensnel groterwordend aanbodvan
schoolverlaters die indegroenesectorwillenwerken.Hetlijkt
waarschijnlijk datdezegroeivanhetaantal leerlingenbijde
middelbareenhogereagrarische scholen zich indekomendevijf
à tienjaarhandhaaft.Tenaanzienvanhetaantal leerlingenvan
lagereagrarische scholendientdeeerstkomende jarenrekening te
wordengehoudenmeteendalingvanhetgroeitempo enna 1980wellichtookmeteenvermindering vanhetaantal leerlingen.Hettotaleaantal leerlingenopdeze scholen zalvooralsnog echterop
eenhoogniveaublijven.
Tegenoverditgroeiend aanbod vanschoolverlaters iseenmindersterkegroeivande toekomstigewerkgelegenheid indegroene
sector teverwachtenals gevolgvaneengeringereuitbreidingvan
deoppervlaktebeplantingen indekomende tienjaardanbijvoorbeeld vóór 1975.Bovendien zalonder invloedvandemechanisatie
enrationalisatie,hetstrevenomdeonderhoudskostenvandegroenvoorziening zolaagmogelijk tehoudene.d. de arbeidsdichtheid
indebeplantingenverderdalen.Vandebescnikbare financiële
middelen zalafhangeninhoeverre een toenemingvandewerkgelegenheidmogelijkis.
Indeafgelopendecennia ishet aantalpersonendatwerkzaam
isinbossenennatuurterreinen aanzienlijk gedaald.De indrukis
datdezedalingmomenteelminofmeer totstaan isgekomenenook
indetoekomstvermoedelijknietverderzaldoorgaan.Wel zaleen
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deelvanhetpersoneelsbestand zichwaarschijnlijkmeergaanbezighoudenmetvoorlichting,toezichtenbewaking.Daarnaast zal
devoortgaandemechanisatiedebehoefte aantechnisch geschoold
personeeldoentoenemen.Deplaatsingskansen vandevoorhet
werk inbossenennatuurterreinen opgeleide jongerendienenmede
tegendeze achtergrond tewordenbezien.
Inditverband kanookwordengewezenopde indeloopder
jarenontstane achterstand bijhetonderhoudswerk inbossenen
natuurterreinen.UiteeninOverijssel 1)hieromtrent verricht
onderzoekbleek duidelijk sprake tezijnvaneenpotentiëlewerkgelegenheid.Watdetotaleomvanghiervan inandereprovincies
waarveelbossenennatuurterreinen voorkomenbetreft,isniet
bekend.Hetvermoedenbestaat datdezepotentiëlewerkgelegenheid
nietonbeduidend zalzijn.Inditopzicht spelendeop 1januari
1977inwerking getredenBeschikkingen BosbijdragenenNatuurbijdrageneenbelangrijke rol.Verwachtwordt datalsgevolgvan
dezeregelingenniet alleenhetbeheerdoelmatiger zalworden
maarookdewerkgelegenheid zaltoenemen.
Voordeperiode 1980-1985is,alsgevolgvaneenteverwachtenuitbreidingvanhet areaalbossenennatuurterreinen,zoals
isaangekondigd inde"Structuurvisie ophetbosendebosbouw"
eninde"Structuurvisienatuur-enlandschapsbehoud"enige toenemingvandeomvangvanhetpersoneelsbestand nietuitgesloten.
Het strevennaararbeidsrationalisatie,eenuitbreidingvanhet
werktuigen-enmachinepark evenals eentendentieommachinesmet
eengroterecapaciteit intezetten,kandaaraanweerenigszins
tegengesteldwerken.Waterper saldogaatgebeuren,hangtin
sterkemateafvandefinanciëlemiddelen.
Tenaanzienvandeuitbreiding vanhet totaleareaal,demechanisatie,dearbeidsdichtheid e.d. isbijbossenennatuurterreinenenerzijdsenbeplantingen anderzijds sprakevanuiteenlopendeontwikkelingen.Hoewel deomvangvanhet personeelsbestand
indegroenesectorgeleidelijk toeneemt,zaldestijging inde
periode 1980-1985overhetgeheelgenomenkleiner zijndantussen 1975en 1980.Dat leidtertoedathet accentbijplaatsing
vanpersoneel indegroene sectormeerkomt teliggenopvervullingvanhet aantalvrijkomende arbeidsplaatsen danopnieuwearbeidsplaatsen.
Het geheeloverziendkanmenstellendat indekomendejaren
ondankseen teverwachten grotereoppervlaktebossen,natuurterreinenenbeplantingen,devraagnaarpersoneelmindersterkzal
groeiendanenkelejarengeleden.Daartegenover staateenvoorals-

1)VanderLinden,P.enC.J.M.Spierings,1977,Depotentiële
werkgelegenheid inhetonderhoudvanbossenennatuurterreinen
inOverijssel,DenHaag.
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nogstijgend aanbodvanschoolverlaters van lagere,middelbare
enhogereargrarische scholendieopleidenvooreenberoep inde
groenesector.Deverwachtingen tenaanzienvandewerkgelegenheid indegroene sectormogendanookbeslistniethooggespannen zijn.Alsgevolgvanhet groteaanbodvanarbeidskrachtenzal
eenverhoogde concurrentie opdearbeidsmarkt ontstaan,waardoor
vooral laaggeschoolden inde groene sectormoeilijker aandeslag
kunnenkomen.Inhetwerkgelegenheidsbeleid maarookinhetarbeidsvoorzieningsbeleid zalhiermee rekeningmoetenwordengehouden.Arbeidsmarktinformatie,beroepenvoorlichting,beroepskeuzeadvisering,arbeidsbemiddeling e.d.kunnenhierbijeenbelangrijkebijdrage leveren.
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Bijlage

Begrippen

Groene sector

Bossen,natuurterreinen enbeplantingen.

Bossen

Houtopstanden welke deel uitmakenvanbijhetBosschap
geregistreerde bosbouwondernemingen,welkemetinbegrip
van rijbeplantingen 5haengroter zijn.

Natuurterreinen

Niet-bebostenatuurlijke ofhalf-natuurlijke terreinen,
welkevanbelang zijn vanuit eenoogpuntvannatuur-en
landschapsschoon ofhunnatuurwetenschappelijke betekenis. Daaronder valleno.m.heideterreinen, vennen,
hoog-enlaagvenen,zandverstuivingen, blauwgraslanden,
weidevogelgebieden.

Beplantingen

Parken,plantsoenen enruimten tenbehoevevandeopenluchtrecreatie voor zover voorzienvangroenelementen,
zoals sportvelden, zwembaden,recreatieruimten en-terreinene.d.

Beheerseenheid

Complexbossen en/ofnatuurterreinen,welke alseen
eenheid worden beschouwd.

Personeelsbestand

Het aantal personen-bedrijfsleiders,werkleiders,
uitvoerend personeel en"overig"personeel -datinde
groene sectorwerkt.

Bedrijfsleiding

Personen belastmetofbetrokkenbijdealgemene leidingofplanning, zoals (adjunct-of plaatsvervangend)
directeur, (adjunct-)inspecteur,houtvester,consulent,
algemeenof provinciaal medewerker, districtsambtenaar
of-beheerder, (assistent-)rentmeester, sectie-of
rayonchef,wijk-ofblokhoofd,bedrijfshoofd, (mede-)
firmant,bedrijfsleider,rayonleidere.d.

Werkleiding

Personen belastmetleidingentoezichtbijdeuitvoeringvanwerkzaamheden, zoals (bos-)opzichter, boswachter,bosbaas,reservaatopzichter, chef,werkmeestere.d.

Uitvoerend personeel

Personen belastmetdeuitvoeringvanwerkzaamheden.
Deze groep isonder teverdelen inregelmatigennietregelmatig werkzaam uitvoerend personeel.

Regelmatig werkzaam
("vast")uitvoerend
personeel

Personendieongeacht deduurvandewekelijkse arbeidstijdhet gehelejaar elkeweekwerkzaamheden verrichten.

Niet-regelmatigwerkzaam ("los")uitvoerend personeel

Personendieniet elkeweekhetgehele jaar doorwerkzaamheden verrichten, zoals seizoenkrachten,parttimerse.d.

A.W.-verband

Tijdelijke tewerkstelling vanwerkloze valide arbeidskrachtenuitdecultuurtechnische, alsook aanwerkloze
valide werknemers uitdecivieltechnische (bouwkundige)
sector.Hetbetrefto.m.tewerkstelling opbuitenobjecten ingebiedenmeteenhardnekkige enlangdurige werkloosheid.

E-regeling

Tijdelijke tewerk stelling vanwerkloze arbeidskrachten
op arbeidsintensi eve objecten welkequaopzet,begrotingenprocedure
eenvoudigvanaard zijn.Devolgende
leeftijdscategori eenkomen hiervoor inaanmerking:
personenvan45j
aarofouderenpersonenvan22tot
45 jaar,mits lan
gerdan6maanden alswerkloos ingeschrevenbijeen
arbeidsbureau. BijE-objecten gaathet
veelal omachters talligonderhoud inbossenennatuurterreinen.
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Bijlage (vervolg)
Wet Sociale Werk voorziening

Beschutte arbeid voor personen die ommedische redenen
of andere persoonsgebonden factoren inhun oorspronkelijke beroepmoeilijk plaatsbaar zijn.Deze plaatsing
isniet aan een tijdsbeperking gebonden.

"Overig" personeel

Personen die belast zijn met voorlichting, rondleiding
en toezicht,natuurbescherming, technischebediening of
onderhoud e.d.

Werktuigen- en
machinepark

Gereedschap,werktuigen enmachines tenbehoeve van
vervoer,grondbewerking,planten en zaaien,onderhoud
enhoutoogst.

Werkgelegenheid

Het geheel vanmogelijkheden om arbeidskrachten tewerk
te stellen.

Arbeidsdichtheid

Het gemiddeld aantal personen per oppervlakte-eenheid.

Werkomvang

Dehoeveelheid werk inbossen,natuurterreinen enbeplantingen.
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